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ผมและคณะ ซึง่ไดท ํางานเรื่องสุขภาพองครวมแนวพุทธ ประกอบ
ดวยบุคลากรทั้งในกระทรวงและนอกกระทรวงสาธารณสุข ที่สนใจใน
เร่ืองนี้ ทัง้แพทย พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ

แกนนํ าสํ าคัญก็คือ คุณหมอชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ ซึง่เดิมปฏิบัติงาน
อยูที่สถาบันบํ าราศนราดูร ขณะนี้ก็ไดขอโอนไปอยูที่กรมพัฒนาการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เพือ่จะไดทํ างานดานนี้ใหกวาง
ขวางออกไป และมีคณะที่มาจากโรงพยาบาลหลายๆ แหง เชน มาจาก
โรงพยาบาลอุตรดิตถ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ ที่ใกลๆ จากสถาบัน
บํ าราศนราดูร โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลชลประทาน ที่อ่ืนๆ ก็มา
เชน จาก กศน.เขตดุสิต กม็าดวย

คณะทํ างานในเรื่องนี้ไดพยายามนํ าเอาเรื่องสุขภาพแนวพุทธที่ได
พฒันามาระดบัหนึ่งแลวไปถายทอด ไปเผยแพร และพยายามจัดสราง
เปนหลกัสูตรฝกอบรมเพื่อเผยแพรใหกวางขวางขึ้นไป

ตลอดเวลาทีผ่านมา ตองขอกราบขอบพระคณุทีพ่วกเราไดรับความ
                                                                                
๑ เรือ่ง สขุภาวะองครวมแนวพทุธ วสัิชนาตามค ําอาราธนาของ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลอืก โดยพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยตุโฺต) ทีว่ดัญาณเวศกวนั เม่ือวัน
ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

๒ คํ ากลาวอาราธนา ของ นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน อธบิดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก
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กรุณาเปนอยางยิง่จากทานอาจารยทีช่วยชีแ้นะ และวนันี้ก็ถือโอกาสมา
กราบขอความเมตตาจากทานอาจารยที่จะไดชี้แนะในเรื่องนี้ตอไป โดย
ประเด็นสํ าคัญ หรือหวัขอใหญๆ ทีจ่ะขอกราบเรียน มีอยู ๔ ขอ ไดแก

๑. ปญหาดานสุขภาวะของคนไทยในปจจุบัน ในมุมมองของ
พทุธศาสนา

๒. อะไรคือสาเหตุที่ทํ าใหคนไทยในปจจุบันมีปญหาเกี่ยวกับสุข
ภาวะ

๓. คนไทยควรมีสุขภาวะอยางไร
๔. วธิกีารพฒันาสุขภาวะตามแนวพุทธ เปนเชนไร

• องคประกอบของสุขภาวะ
• กระบวนการพัฒนา
• วิธีวัดผล

ขอกราบอาราธนาพระอาจารยชวยชี้แนะดวยจะเปนพระคุณ



ความเขาใจรวมกอนเริ่ม

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต):
เจริญพรทานอธิบดี และทานผูตรวจราชการ คุณหมอและทุกทาน

ซึง่อยูในวงวชิาการทางการแพทยและสาธารณสุข ในการจะพูดเรื่องนี้ซึ่ง
มหีลายหวัขอที่ทานอธิบดีไดบอกแจงมา อาตมภาพก็ไมแนใจวาจะตอบ
ครบไหม จะตองขอใหทานชวยคอยเตือนดวยวาไดพูดไปครบหรือยัง อัน
ไหนยังขาดตกบกพรอง

กอนที่จะพูดก็มีขอที่ขอท ําความเขาใจนิดหนึ่ง คือ ทานจะใหพูด
ถงึสขุภาวะในแงที่พุทธศาสนามอง

ทีนี้ คํ าวา "สุขภาวะ" นั้น คิดวาเปนคํ าที่คอนขางใหม เรามีคํ าวา
“สุขภาพ” ทีใ่ชกันมานาน

ทีจ่ริง ทั้ง "สุขภาวะ" และ "สุขภาพ" ในภาษาบาลีเดิมกเ็ปนคํ า
เดียวกัน และ “สุขภาวะ” เปนคํ าเดิมในภาษาบาลีดวยซํ้ าไป เราใชคํ าใน
ภาษาไทยที่แผลง “ว” เปน “พ” เปนสุขภาพเรื่อยมา

แตตอนนี้มีการใชวาสุขภาวะ โดยเปลี่ยนจากตวั “พ” กลับไปเปน 
“ว” ก็เลยเปนจุดสังเกตขึน้มาวา คงจะมคีวามคิดที่อยูเบื้องหลังการหัน
มาใชคํ านี้

อาตมภาพจงึคิดวา ตอนแรกนี้ กอนทีจ่ะพดูไปถึงวาพุทธศาสนา
มองเรื่องนี้อยางไร เราคงตองพูดถึงความหมายของตัวคํ าพูดใหเขาใจ
ความหมายตรงกันหนอย

อาตมภาพก็เลยขอโอกาส จะขอฟงวา คํ าวา “สุขภาวะ” นี้ ซึ่ง
คิดวาเปนคํ าที่ใชกันใหม ในวงการสาธารณสุข หรือในวงวิชาการ
สมัยนี้ ก็ตาม เปนคํ าที่มีความหมายพิเศษอยางไร อาตมภาพขอ
โอกาสสักนิดหนึ่ง



สุขภาวะองครวมแนวพุทธ๔

�

อธิบดี (นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน):
กข็อกราบเรียนวา อันที่จริงแลว คํ าวา “สุขภาวะ” จริงๆ นาจะเปน

คํ าที่ต้ังใจจะใชแทนคํ าวาสุขภาพ โดยสมัยกอนสุขภาพจะเปนเรื่องของ
โรคภัยไขเจ็บเปนหลัก ตอมามีการพิจารณาเรื่องของสุขภาพในทางที่
กวางขึ้น ตามแนวทางที่องคการอนามัยโลกไดชี้แนะและใหคํ าจํ ากัด
ความไวนานแลว ต้ังแตกอต้ังองคการอนามัยโลกเมื่อ ๕๐ กวาปมาแลว
วา คํ าวา สุขภาพ หมายถึงความสมบูรณ บริบูรณพรอม ทัง้รางกาย จิต
ใจ และสังคม หรืออยูในสังคมไดดวยความสุข โดยไมจํ ากัดเฉพาะความ
ปราศจากโรค หรือปราศจากความพิการเทานั้น นั้นเปนความหมายที่ยึด
ถอืกนัมานาน

ตอมาในระยะหลัง เร่ืองของสุขภาพก็มีการขยายความกวางขึ้นไป
อีกวา ไมเพยีงแตรางกาย จิตใจ และสังคม แตมีความหมายครอบคลุม
ถงึสิง่ทีภ่าษาอังกฤษใชคํ าวา Spiritual well-being ดวย ซึ่งตอมาก็ไดขอ
ยุติวา นาจะหมายถึงสุขภาวะทางดานของปญญาเขามาประกอบดวย 
และทิศทางของการที่จะพูดเรื่องสุขภาพนี้ไดมีการเปลี่ยนจุดเนนเดิมซึ่ง
พูดถึงเรื่องการแกปญหาเมื่อเกิดโรคภัยไขเจ็บข้ึนแลวเปนหลัก ตอมา
พยายามเนนในเรื่องของการปองกันหรือการสรางเสริมสุขภาพกอนที่จะ
เกิดโรคขึ้นควบคูกันไปดวย โดยเชือ่วาวิธีการอยางที่กลาวนี้จะชวยใหเรา
สามารถทีจ่ะสรางสุขภาพไดดีกวา หรือพูดในภาษาที่ส้ันๆ วา เนนที่การ
สรางนํ าซอม

นอกจากนี้ ความหมายของคํ าวา "สุขภาพ" ซึง่เดิมมองเรื่องของ
สังขารรางกายเปนหลัก ตอมาก็มองใหครอบคลุมตามความหมายที่องค
การอนามัยโลกสงเสริมและแนะนํ า คือใหมีลักษณะเปนภาพองครวม 
พยายามทีจ่ะใหโยงใยออกไปวาสุขภาพเปนเรื่องของชีวิตเลยทีเดียว ไม
ใชเร่ืองของสุขภาพตามความหมายดั้งเดิมเทานั้น
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เมื่อมีการตั้งองคการที่มาสงเสริมสุขภาพ ที่เรียกวา สสส. ก็
พยายามทีจ่ะใหความหมายของสขุภาพในลกัษณะทีค่รอบคลมุกวางขวาง
เมือ่มกีารใหความหมายในทางกวางและมองในภาพองครวม และเปลีย่น
จดุเนนจากการซอมมาเปนการสราง กม็คีวามพยายามทีจ่ะตีความความ
หมายของคํ านี้ใหกวางขวาง โดยที่ถาจะใชคํ าวาสุขภาพเดิมก็จะคิดถึง
เฉพาะในความหมายเดิมๆ ในความหมายที่แปลมาจากคํ าวา Health 
ในภาษาองักฤษ เพราะฉะนั้นจึงเกิดมีคํ าที่อธิบายวา สุขภาพหมายถึง
สุขภาวะ และทํ าใหคํ าวา "สุขภาวะ" ในบางครั้งก็คลายๆ จะเขามาแทนที่
คํ าวาสขุภาพ อันนี้เปนความเขาใจของกระผมตามที่ไดเกี่ยวของมา

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต):
ก็ขออนุโมทนาทานอธิบดี เปนการทํ าความเขาใจเกี่ยวกับความ

หมายของถอยคํ าไวกอน ตามที่ฟงนี้ที่จริงก็คือเร่ืองสืบตอ เปนแตเพียง
วาเราชักจะเขาใจความหมายของคํ าวา “สุขภาพ” แคบลงไป ซึง่ก็เปน
เร่ืองธรรมดา เพราะแตกอนนั้นเราก็เนนเรื่องของรางกายที่มีปญหาโรค
ภัยไขเจ็บวา เมื่อไมมีโรคภัยไขเจ็บก็คือการมีสุขภาพที่แข็งแรง

ตอนนี ้ เราไมอยากใหคนมองแคบอยางนัน้ และเพือ่จะใหศัพทส่ือได
ดียิง่ขึน้ ปองกนัไมใหคนมองกลบัไปเอาความหมายทีแ่คบอยางนัน้ กเ็ลย
ใชคํ าวา “สุขภาวะ” เปนอนัวาใหมองใหกวาง ใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

เมื่อขยายความหมายหรือมองใหครอบคลุมข้ึนอยางนี้ ก็ทํ าใหมี
ขอสังเกตอยางหนึง่วา สุขภาพทีใ่ชคํ าวาสขุภาวะนี้ จะสือ่ความหมายที่
ใกลกับความสุขมากขึ้น คือ เดมิเราพูดถึงเรื่องโรคภัยไขเจ็บก็เปนเรื่อง
ทุกข คลายๆ วา เมื่อมีสุขภาพดีก็มองแควารางกายแข็งแรงไมมีโรค 
ปลอดโรคก็คือหายทุกข ทีนี้เราบอกใหมวาใหมีความสุขดวย คือเนนไปที่
ความสขุดวย เปนอันวาจะมองทั้งในแงหมดทุกข และมีสุข
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ทีนี้ ภาวะที่หายทุกข หรือหมดทุกข และมีสุข หรือปลอดทุกข
และเปนสุข นี้ ถาวากันไปแลว มนักเ็ปนดานหนึ่งของภาวะที่สมบูรณ ถา
ใชคํ าสมัยใหม จะเรียกวาเปนสวนหนึ่งหรือดานหนึ่งของภาวะที่เรียกวา
องครวมก็ได

หมายความวา ในการที่เราจะมีสุขภาวะ หรือแมแตจะมีความสุข
ธรรมดาทั่วไปใหเปนสุขแทจริงสักหนอยหนึ่งนั้น ยังมีภาวะดานอื่นๆ
ประกอบอยูดวย ที่เราควรจะมองหรือตองคํ านึงถึงอีกหลายอยาง

ดานอื่นๆ ที่เราจะมองไดหรือตองคํ านึงถึงนั้น มีอะไรบาง ขอยกมา
ดูกัน

ดานหนึ่งคือ ความเสรี ไดแกความปลอดโปรง โลงเบา หลุดพน ไม
ถูกปดกั้นจ ํากัดบีบค้ัน ไมติดขัดคับของ ไมถูกผูกมัดกดทับไว แตเคลื่อน
ไหวไดคลองตามปรารถนา คือภาวะที่เปน อิสระ๑

อีกดานหนึ่งคือ ความสงบ ไดแกภาวะทีไ่มมีความรอนรนกระวน
กระวาย ไมกระสบักระสาย ไมเรารอน ไมวาวุน ไมพลุงพลาน ทัง้รางกาย
และจติใจไมถกูรบกวน ไมมอีะไรมาระคายเคอืง คือสงบ อยูตัวของมัน๒

อีกดานหนึ่งคือ ความสะอาด หรือความบริสุทธิ ์หมดจดสดใส ไม
มคีวามขุนมัวเศราหมอง ไมเลอะเทอะเปรอะเปอน แตมันไมใชแคความ
สะอาดดานวัตถุหรือรูปธรรม แตหมายถึงทางดานจิตใจที่ไมมีความ
หมองมวั ไมมีความขุนมัวเศราหมอง๓

แลวอะไรอีก ก็คือ ความสวาง กระจางแจง แจมชัด ใสสวาง หรือ
ผองใส มองเห็นทั่วตลอด๔

                                                                                
๑ ตามหลัก เรียกวา "วิมุตติ"  
๒ ตามหลัก เรียกวา “สันติ”
๓ ตามหลัก เรียกวา "วิสุทธิ"
๔ ตามหลัก เรียกวา "วิชชา"
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ลองคิดดูสิ ถาคนไหนบอกวาจะมีความสุข แตเขาถูกกดถูกบีบค้ัน
ถูกจ ํากัด ติดขัด ถูกผูกมัด มัวแตด้ินรน มวัแตตะเกียกตะกายหาทางหนี
อยู อยางนีจ้ะมคีวามสุขไหม ก็ไมมีความสุข เพราะฉะนั้นภาวะดานหนึ่ง
ของความสุขก็คือความเปนอิสระ หรืออิสรภาพ

พรอมกันนั้น ก็ตองไมมีความพลุงพลาน วาวุน กระสับกระสาย 
เรารอน หรือรอนรนกระวนกระวาย ถกูรบกวนอะไร ความวาวุนเปนตน
เหลานี้ ตองไมมี ถาวาวุนอยู มนัก็มีความสุขไปไมได คือไมมีความสุขนั่น
เอง เพราะฉะนั้นสันติจงึเปนภาวะดานหนึ่งของการมคีวามสุข

แลวก็ที่บอกเมื่อกี้ ถาใจขุนของหมองมวั ความคิดเศราหมอง ก็
เปนสุขไปไมได ดังนั้น ความหมดจด สดใส ไมขุนมัว ไมเศราหมองตางๆ
คือความสะอาดที่วานี้ จึงเปนภาวะอีกดานหนึ่งของการมีความสุข

นอกจากนั้น ถาเราอยูในความมืดมัว หรือมืดมน มองไมเห็น
อะไรๆ ที่มีอยูและที่เปนไปอยูรอบตัว อะไรๆ ที่เกี่ยวของอยูก็ไมรูไมเขาใจ 
มันก็ไมโลงไมโปรงเชนเดียวกัน และก็ไมมีทางที่จะมีความสุขไดจริงเลย
แตถารูเขาใจมองเห็นสวางกระจางแจงชดัเจน กพ็รอมที่จะเปนสุขไดจริง

นี้คือภาวะดานตางๆ ซึ่งมีอยูดวยกันกับความสุข และความสุข
เปนอาการปรากฏดานหนึ่งของภาวะที่มีความสมบูรณนี้ ภาวะดาน
ตางๆ เหลานี้ ถาใชศัพท กอ็าจจะเรียกวา วชิชา วมุิตติ วสิุทธิ สันติ

วิชชา คือความสวาง ผองใส กระจางแจง มองเห็นชัดเจน ซึง่เปน
ลักษณะของปญญา

วิมุตติ คือความหลุดพนเปนอิสระ เปนภาวะที่สํ าคญัมาก อยางที่
วาแลว ถาคนถกูมัด หรือแมแตแคถูกขัง ถูกบีบ ถูกกด เสียแลว ก็แย 
หมดความหมาย จะอึดอัด ติดขัดไปหมด จะไปไหนก็ไมได บางทีแมแต
เคลื่อนไหวก็ไมได เพราะไมเสรี ทางพระจงึบอกวาจะตอง "เสรี สยังวสี"

"เสรี" คือเคลื่อนไหวไปไหนๆ ไดตามปรารถนา "สยังวสี" คือมี
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อํ านาจในตัวเอง กคื็อภาวะที่เปนอิสระแหงวิมุตติ
วิสุทธิ คือความหมดจด สดใส บริสุทธิ์ ไมขุนมัว ไมเศราหมอง ซึ่ง

ในทางจติใจสํ าคัญมากที่จะทํ าใหมีความปลอดโปรงโลงไปได
สันติ คือความสงบ ไมรอนรนกระวนกระวาย ไมมีอะไรรบกวน แม

กระทัง่ระเคอืงระคาย เปนภาวะทีป่ระณตีอยางยิง่ ซึง่สขุทีแ่ทยอมขาดไมได
วชิชา วิมุตติ วสุิทธิ สันติ ที่วามาทัง้หมดนี้ เปนลักษณะหรือภาวะ

ดานตางๆ ที่สํ าคัญของภาวะสมบูรณอันเดียวกัน ซึง่เมื่อมีส่ิงเหลานี้แลว 
อาการแหงความสุขก็ปรากฏออกมาได

แตถาขาดไปแมแตบางดาน ความสุขถึงจะบอกวามี ก็จะเปน
ความสุขที่แทจริงไมได จะเปนไดเพียงสิง่ทีเ่รียกวาเอามาโปะไวขางหนา
หรือพอกไวขางนอก เปนของหลอก ไมสามารถเปนความสุขที่แทจริง

อันนี้ก็เปนเรื่องของภาวะที่เรียกวาความสุข ซึ่งเหมือนกับวา 
ลักษณะที่เปน วิชชา วมิุตติ วสุิทธิ สันติ นั้น เปนลักษณะองคประกอบ
ของภาวะที่เปนความดีงามสมบูรณของชีวิต

พูดใหเขากับเร่ืองในที่นี้วา เปนการทํ าความเขาใจเบื้องตนเกี่ยว
กับ "สุขภาวะ" ใหเห็นวา ในการทีเ่ราจะมีสุขภาวะนั้น ภาวะที่เปนสุขเปน
ความสมบูรณอยางหนึ่งที่มีองคประกอบ หรือดานตางๆ หลายดาน ที่
เราจะตองมองตองคํ านึงถึง และดานเหลานั้นเราจะตองใชเปนเครื่อง
ตรวจสอบความสุขดวย

หมายความวา ความสุขใดๆ ที่ใครก็ตามพูดขึ้นมานั้น เราตรวจ
สอบไดวาเปนความสุขที่แทจริงหรือเปลา ถาไมมีภาวะที่วามาเหลานั้น
แลว ก็ไมใชความสุขที่แทจริง ถาพูดวาเปนความสุข มนักเ็ปนความสุขที่
ชัว่คราว ไมยั่งยืน ยงัขาด ยังพรอง และทีสํ่ าคัญอยางยิ่งก็คือ เปนความ
สุขที่ยังมีปญหา ซึ่งก็คือยังเปนทุกขอยูนั่นเอง (ทานเรียกวายังอยูใน
อํ านาจของทุกข คือมีศักยภาพแหงการที่จะเปนทุกข)



- ๑ -

สุขภาวะในระบบชีวิตแหงธรรมชาติ

ปญหาสุขภาวะของคนไทย ซับซอนยิ่งกวาในอเมริกา

ทีนี้ก็หันมาพูดถึงเรื่องสุขภาวะของคนไทยในแงที่พุทธศาสนามอง 
หรือในมมุมองของพระพุทธศาสนาวาเปนอยางไร

อาตมภาพคิดวา เวลานี้สังคมไทยของเรามีทั้งปญหารวมกับเขา 
และปญหาเฉพาะของตัวเอง

ปญหารวมที่สํ าคัญก็คือ เรารวมอยูในโลกที่กํ าลังพัฒนาในระบบ
ทีม่ทีนุนยิมบริโภคเปนใหญครอบงํ าอยู นอกจากจะรวมกับเขาแลว เรา
ยังชอบที่จะเปนอยางเขาดวย แลวเราก็ตาม เราพยายามวิ่งไล เรา
พยายามที่จะเปนอยางนั้น เราอยากเปนอยางสังคมอเมริกาที่เปน
บริโภคนิยม ซึง่เราเหน็วาพรัง่พรอม เปนแบบอยาง เราพยายามตามเขา
เต็มที่ นี้คือลักษณะรวมที่เรามี

อยางไรก็ตาม พรอมกันนั้นเราก็ไมไดเปนอยางอเมริกา แตเรามี
ลักษณะทีถ่กูเขาเรียกวาเปนสังคมที่กํ าลังพัฒนา ซึ่งเปนลกัษณะของตน
เอง จะถอืวาเปนความลาหลัง หรือเปนความดอยก็แลวแต เรามีปญหา
เศรษฐกิจในเรื่องความยากจนขนแคน ความที่การศึกษายังตํ่ า รวมทั้ง
ปญหาสุขภาพที่มีโรคภัยไขเจ็บมาก อะไรตางๆ เหลานี้ เปนเรื่องดาน
ปญหาเฉพาะของตนเอง แลวก็โยงออกมาสูปญหาสุขภาวะนี้ดวย

ทนีี้ ในดานปญหาสขุภาวะแงทีร่วมกนักบัเขาในโลกยคุโลกาภิวัตน
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ทีว่าไปรวมกับสังคมอื่นที่เขาเจริญกาวหนาเปนบริโภคนิยมนั้น บางครั้ง
สังคมไทยเราก็ไปจองรับสวนทีเ่ปนความบกพรองของเขา เอามาตามจน
ล้ํ าหนาเขาไปเลย ทัง้ที่สวนที่ดีของเขาก็มี แตเราไมคอยไดเอามา อันนี้ก็
เลยกลายเปนการซํ้ าเติมตัวเองใหหนักขึ้นไปอีก คือ ตัวเองมีปญหาของ
ตัวเองอยูแลว ยังไปเอาสวนรายของเขามาอีก ก็เลยยิง่แย

กเ็ลยอยากจะยกตวัอยางมาบอกเลาใหเห็นภาพกนับาง กอนที่จะ
พดูอะไรลงไปในสวนที่เปนเนื้อหาสาระ

เมื่อตอนที่อาตมภาพไปรับการผาตัดนิ่วในถุงนํ้ าดี ขณะที่กํ าลัง
นอนรอคุณหมอทีจ่ะใหดมยาสลบทานติดประชุม ก็เลยคุยกับคุณหมอที่
จะผาตัดให และคุณหมอทานอื่นๆ ดวย

คุณหมอที่จะผาตัดพึ่งกลับจากอเมริกา ไมใชไปเรียนจบกลับ
มานะ แตคุณหมอเปนผูใหญแลว ทานก็เดินทางไปดูอเมริกา ไปดูอะไรก็
ไปดูปญหาของอเมริกา คือดูการแกปญหาโรคใหม ทีเ่ปนโรคอารยธรรม
คือโรคอวน (obesity) ไปดูวิธีแกปญหาโรคอวน

วิธีแกปญหาโรคอวนที่เปนโรคเดนนํ าในปจจุบันของอเมริกา ก็คือ
การตองผาตัดกระเพาะ คุณหมอเปนแพทยผาตัดอยูแลว กเ็ลยตรงกับ
งานของทาน

คุณหมอเลาใหฟงวา วธิีแกปญหาโรคอวนที่อเมริกานัน้กคื็อ เขาจะ
ผาตดักระเพาะของคนทีเ่ปนโรคอวนนี้ จากกระเพาะทีใ่หญประมาณ ๒
ก ําปน จะผาตัดใหเล็กลงจนเหลือความจเุพยีง 15 cc. คือ ๑๕ ลบ.ซม.

ก็ลองคิดดู การที่ตองผาตัดใหเลก็ลงไปเพราะอะไร ก็เพราะวาคน
ที่เปนโรคอวนนั้น เพราะกินมาก เขาก็เลยตองเย็บกระเพาะใหเล็กลง 
เพื่อจะใหกนิไดนอยๆ

เอนี่… ถาจะวาในแงของสุขภาวะ กร็างกายมันสมบูรณดีอยูแลว 
อวยัวะก็สมประกอบ แลวเรื่องอะไรจะไปผาตัดใหมันผิดปกติ นีก่ก็ลาย
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เปนวา ในการสรางสุขภาวะสมัยใหมนี ้เราอาจจะตองไปทํ าอวัยวะที่เปน
ปกติใหมันผิดปกติ เชน ท ําใหกระเพาะอาหารวิปริต นอกจากทํ าใหเล็ก
ลงไปผิดขนาดแลว กถ็กูผาตัดอีกดวย

แลวคณุหมอยงับอกอีกวา ตอไปถาพวกนี้ยังกนิจอีุก กระเพาะก็
จะยืดออกไปใหม จงึตองใหคนมกีารควบคุมตัวเองดวย (แตจะใหคนรู
จกัควบคมุตัวเองนั้นยาก จึงตองควบคุมทางสังคม) อเมริกาก็เลยตองมี
การแกปญหาสังคมในเรือ่งการกินจุกกินจิก เชนเขาเคยมี refreshment 
stand ที่เปนเครื่องหมายของความพรั่งพรอมสะดวกสบาย แตเดี๋ยวนี้
เขากลับใหเลิกใช หรือหามใช ฯลฯ

อะไรตางๆ เหลานี้ เปนปญหาของประเทศที่เจริญแลว ซึง่มีความ
มัง่คั่งพรั่งพรอม ทีเ่ขาคดิวาจะหาความสุขไดเต็มที่ และคงจะมีความสุข
กนัเต็มที่ แตก็มีอาการแหงความเสียสุขภาวะอยางที่วานี้

ทีนี้ ในดานของประเทศไทย คุณหมอไปดูอเมริกามานี่ ก็คือเตรียม
ไว เผื่อจะตองผาตัดกระเพาะคนไทยตอไป เพราะไดทราบมาวา ตอนนี้
เดก็ไทยก็เร่ิมเปนโรคอวนกันแลว

เด็กไทยทีเ่ปนโรคอวนนั้น โดยมากเปนเพราะอยูกับเกม กินอาหาร
ขยะ (junk food) และไมไดบริหารอิริยาบถเพียงพอ เปนปรากฏการณ
ใหมของยคุสมยั จนทํ าใหคนเริ่มสังเกตเห็นความแตกตางระหวางเด็กใน
โรงเรียนที่ผูปกครองมีฐานะดี ซึ่งมีนักเรียนอวนๆ เยอะ กับเด็กในโรง
เรียนทีผู่ปกครองคอนขางยากจน ซึ่งมีแตนักเรียนผอมเกร็ง

ตางจากสมัยกอน ที่เด็กทั้งหลายใชเวลาวิ่งเลนมาก แลวก็มีราง
กายปราดเปรียวคลายๆ กันทั่วไป

ท ําไปท ํามา โรงเรียนที่ผูปกครองเด็กคอนขางยากจน จะกลายเปน
มขีอดีที่ไดเปรียบ อยางนอยก็ในแงที่วานี้

โรคอวน (obesity) นี้เปนตวัอยางที่ชัด ซึ่งเมื่อเรียกใหรวบรัด ก็คือ
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เปนโรคอารยธรรม ทีบ่งบอกในตัววา ความเจริญอยางสูงในโลกปจจุบัน
ไมไดเปนหลักประกันวาจะทํ าใหคนเรามีสุขภาวะดีข้ึน

แปลกทีว่า เพียงแคการดํ าเนินชีวิตขั้นตื้นๆ เทานี้ คนก็มีชีวิตที่เสีย
ดุลไปแลว ทั้งอยางนี้ ก็ยังขืนเรียกวาเปนอารยธรรมกนัอยูได

เราพูดกันนักถึงการหาความสุข และอันที่จริงคนในโลกที่เจริญ
เปนดนิแดนทีพ่ัฒนาสุดยอดแลว มีเครื่องบํ ารุงความสุขทุกอยางไวใหหา 
กน็าจะมีความสุข แตพอดูกนัจริงๆ ลึกลงไป สุขภาวะที่เรามองโดยโยง
สภาพรางกายไปประสานกับดานอื่นๆ มนัขาดหมดเลย

การทีว่าคนอเมริกันมีปญหาสุขภาวะอยางนั้นไดอยางไรนี้ เปนตัว
อยางที่ชัดของการที่วาความสุขที่คนเขาใจและใฝหา ไมตรงกันเลยกับ
ความสขุตามหลักการที่เรียกวาสุขภาวะ

แตกลายเปนวา คนที่วาเจริญเหลานี้ พากันหาความสุขที่ไมเปน
สุข(ภาวะ) หรือหาความสุขที่เสียสุข(ภาวะ) พูดงายๆ ก็คือหา(ความ)สุข
ทีเ่ปน(ความ)ทุกข หรือพูดใหลึกลงไปอีกก็คือวา คนเจริญเหลานี้มีความ
เหน็ผดิ คือเปนมิจฉาทิฐินั่นเอง หมายความวาจุดเริ่มของปญหาอยูที่นี่

การที่คนเปนโรคอวนเปนเรื่องที่ชวยใหสืบสาวหาเหตุปจจัยไดงาย
ข้ึนวาท ําไมคนยุคนี้จงึสญูเสยีสขุภาวะ และพรอมกนันัน้กเ็ปนเครือ่งบงชี้
ดวยวา การที่จะมสุีขภาวะนัน้ไมใชเปนเรือ่งทีจ่ะมองแครางกายอยางเดยีว

ตัวอยางเชน ในเรือ่งอาหารทีม่กีนิกนัดนีี ้ถงึจะมกีนิอยางพรัง่พรอม
บริบูรณ แตถากนิไมเปน กก็ลายเปนวาท ําใหเกดิโทษแกชวีติของตัวเอง 
ไมใชเปนโรคขาดอาหารเพราะขาดแคลนอาหาร แตเปนโรคขาดอาหาร
เพราะขาดแคลนปญญา หรือเปนโรคกินเกิน (overnutrition) เพราะกิน
โดยไมใชปญญา รวมแลวก็คือปฏิบัติไมถูก แลวก็ต้ังจิตผิดทางนั่นเอง

เอาเปนวา ปญหาสขุภาวะของคนไทยนี้ไมอยากจะพูดละเอียดลง
ไปมาก เอาแคผิวเผินไวแคนี้ก็พอ คือรวบรัดวา เรามปีญหาทั้งที่รวมกับ
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สังคมที่เขาพัฒนาไปแลว ซึ่งเขาเองก็มีปญหามากมายอยางที่เรียกวา
โรคอารยธรรม คือเจริญมากขึ้นแลว ก็มาเจอปญหาโรคหัวใจมากขึ้น 
โรคเสนเลือดในสมองตีบ หรือแตก อะไรตางๆ จนกระทั่งมาถึงโรคอวนนี้ 
อันเปนโรคประเภทที่เกี่ยวกับการดํ าเนินชีวิตไมถูกตอง ที่ฝร่ังเรียกวา 
unhealthy lifestyles

เดีย๋วนี้ฝร่ังพูดกันมากวา ปญหาโรคภัยไขเจ็บของเขาที่เกิดขึ้นนั้น
มาจาก lifestyles ที่ผิดพลาด ซึง่ก็เปนเรื่องทีว่ากนัมานานจนเกาแลว

สวนปญหาของไทยเราเอง กม็ีตางหากทีเ่ปนเรือ่งเฉพาะของตวัเอง
อยูแลว ทีบ่อกวาเรามกีารศกึษานอย และนบัวายากจน กเ็ลยมาพนักับ
เร่ืองของความเจ็บไข และยิ่งไมมีปญญาที่จะจดัการกับส่ิงแวดลอมใหดี 
เมื่อส่ิงแวดลอมยิ่งเสีย ก็ยิ่งทับถมซํ ้าเตมิตัวเอง สุขภาพก็ยิ่งแยลงไปอีก 
เพราะวาสิ่งแวดลอมไมใชจะมีปญหาเฉพาะกับตัวคนเองตรงๆ เทานั้น 
แตส่ิงแวดลอมที่เสียนัน้ มนัก็เสียแกสัตวและแกพืชที่คนกนิเขาไปดวย

พอคนไปกินสัตวกินพืชที่เปนพิษภัยมีสารเคมีเปนตน จะเปนพิษ
จากนํ ้า จากดิน จากอากาศ หรือจากอะไรก็ตาม เสร็จแลวมันก็กลับมา
เปนโทษแกตัวคนเองอีก พันกันไปหมด เรียกวาเปนปญหาในระบบ
ความสัมพันธแหงเหตปุจจัย รวมความวา ไมตองลงลึกไปใหถึงขั้นที่จะ
สาธยายอะไรๆ พูดแคเปนหัวขอก็พอ

ระวัง! องครวม ไมใชเหมารวม

ทนีีก้็ลองสืบลงไปวา ท ําไมจึงเกดิปญหาสุขภาวะอยางนี้ ถาตอบ
แบบรวบรัด ก็อาจจะพดูสั้นๆ งายๆ วา เพราะเปนอยูไมเปน แมแตกินก็
กินไมเปน และเปนอยูไมเปน กคื็อดํ าเนินชีวิตไมเปน

การด ําเนินชีวิตนัน้ เมื่อพูดตามภาษาแบบที่นิยมกันในปจจุบัน ก็
เปนองครวมอยางหนึ่ง องครวมแหงการด ําเนินชีวิตนั้น ก็คืออะไรๆ ทั้ง
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หมดทีจ่ะทํ าใหเราเปนอยู หรือมชีวีติอยูได มีทั้งกาย ทั้งใจ ทั้งปญญา 
หมดทัง้ระบบของมัน

การดํ าเนินชีวิตนี้เปนระบบ เราพูดวาจะตองดํ าเนินชีวิตใหเปน 
หรืออาจจะเปลี่ยนวาใหถกูตองก็ได เมื่อเปนอยูไมถูกตอง ดํ าเนินชีวิตไม
ถูกตอง มนักเ็กิดปญหาขึ้นมา

ทีนี้เรามองวาชีวิตและระบบแหงการดํ าเนินชีวิตนั้นเปนองครวม 
ชีวิตที่ดํ าเนินชีวิตไปนั้นจึงมีหลายดาน ไมวาดานไหนก็ตามถาเปนอยู
หรือดํ าเนินผดิพลาดไป ก็เกดิปญหาและสงผลกระทบกนัหมด

ชีวิตโดยตัวของมันเองก็เปนองครวมอยูแลว จึงมีองคประกอบ
มากมาย และมดีานตางๆ แลวชวีตินี้ยังเขาไปเปนองครวมขององครวม
อ่ืนที่ใหญข้ึนไปอีก องครวมอื่นที่วาชีวิตเขาไปเปนสวนหนึ่งนั้น เอาที่
สํ าคัญก็คือระบบของธรรมชาติ แลวก็มีสังคมที่วาเราตองเขาเปนสมาชิก
ดวย องครวมหนวยยอยๆ ก็เปนองครวมขององครวมใหญๆ ขยายขึ้นไป

เปนอันวา องครวมทุกระดับประกอบดวยองครวม และองครวม
ทุกอยางนั้นจะดํ าเนินไปดวยดี ก็ตอเมื่อประดาองครวมเปนอยูเปนไป
ดวยด ี ถาองครวมอันใดอันหนึ่งติดขัดแปรปรวนไมเปนไปตามปกติ องค
รวมก็ยอมมีความวิปริตแปรปรวนไปดวย นี้เปนเรื่องธรรมดาในระบบ
ความสัมพันธ เพราะฉะนั้นเราจึงตองมองเรื่องสุขภาวะนี้ในฐานะที่มัน
เปนระบบความสัมพันธของเหตุปจจัยในองครวม

ขอยํ้ าวา ที่เรียกวาองครวมนั้น ก็คือองครวมแหงระบบความ
สัมพันธของเหตุปจจัยนั้นเอง คือองครวมหรือองคประกอบทั้งหลายที่
สัมพนัธซึ่งกันและกันโดยเปนเหตุปจจัยแกกัน

ตรงนีม้ขีอพจิารณาอยางหนึง่วา องครวมนัน้ จะตองไมใชเหมารวม
องครวมนี้ถามองไมถกู จะกลายเปนเหมารวม ถามองแบบเหมารวมก็จะ
พลาด
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องครวมนี้เตือนเราอยูเสมอวามันประกอบไปดวยองครวม หมาย
ความวา การที่องครวมจะอยูดีไดนั้น องครวมทุกอยางที่มาประกอบเปน
องครวมนั้น จะตองอยูในภาวะที่เปนปกติ เรียบรอยดวยดี และไมใชแคมี
องคประกอบครบถวนเปนปกติเทานั้น แตองครวมหรือองคประกอบ
เหลานี้มันมีการเคลื่อนไหว มีการทํ าหนาที่ของมันเองดวย ดังนั้นการ
เคลื่อนไหวทํ าหนาที่ของมันจะตองสัมพันธประสานกลมกลืนกันดีกับ
องครวมอื่นดวย

นีก่ห็มายความวา การทีอ่งครวมจะอยูดีนั้น ไมใชแคมีองครวมมา
ประกอบกนัเทานั้น แตหมายถึงวาตองมีระบบความสัมพันธขององครวม
ทัง้หลายที่ดํ าเนินไปดีดวย ดังนั้น ในการมององครวมนี้ ส่ิงสํ าคัญก็คือ
ตองชัดไปหมดทั่วตลอดประดาองครวมที่ดํ ารงอยูและดํ าเนินไปในความ
สัมพนัธกันนั้น

แลวการมององครวม ถาไปสุดโตง ก็จะเปนเหมารวมอยางที่วา
คือจะมองอะไรพราไปหมด คลุมเครือ และจะไปสุดโตง ดังนั้นจึงอยา
เหมาวาองครวมดีไปหมด

ยคุหนึง่ก็มุงแตแยกสวน อีกยคุหนึง่ก็จะไปองครวม ในอดีตก็เปน
กนัมาแลว

บางยุคที่วาเปนองครวม แตดูไปก็ไดแคเหมารวม คือมองอะไร
แบบรวมๆ จริง แตเห็นพราๆ ไมมีอะไรชัดสักอยาง ก็ไดประโยชนบาง แต
ไมดีจริงหรอก

ตอมาอีกยคุหนึ่งก็มุงแตแยกสวนออกไปๆ ดูแตองครวม แตไมเห็น
ทั้งองครวมและองครวม

ทั้งนี้เพราะวา องครวมนั้นเมื่อมองในแงแยกสวนก็เห็นแตละ
อยางๆ ไมเห็นความเปนองครวม และเมื่อแยกสวน หรือแยกแยะเปน
สวนยอยๆ ออกไป กเ็ลยไมมองวาสวนยอยๆ นั้นๆ มาสมัพนัธกันอยางไร
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มองแตละอยางๆ ขาดจากกัน กไ็มสามารถมองเห็นองครวมได ดังนั้น
การที่จะแยกแยะดูแตละอยางโดยไมตระหนักวามันเปนองคที่ประกอบ
กนัอยู ถึงจะดูอยางเดียวนัน้ชัดแคไหนก็เปนเพยีงการไปสุดโตงเทานั้น

เพราะฉะนั้น มนุษยจึงมีความโนมเอียงที่จะไปสุดโตง ๒ แบบ 
ดานหนึ่งก็ไปหาองครวมที่คลุมเครือไมชัดเจน ไมใชองครวมที่แทจริง
เปนแคเหมารวมอยางที่วาแลว อีกดานหนึ่งก็ไปทางแยกสวนมองแตละ
อยางขาดลอยจากกัน

ถาเราจะไมไปสุดโตงทั้ง ๒ อยาง กต็องไดครบทั้ง ๒ คือตองไดทั้ง
องครวมและองครวม หมายความวา ทัง้แยกสวนก็เกง วิเคราะหใหเห็น
ชดัเจนในแตละอยาง แลวก็รูดวยวาแตละอยางนั้นมาสมัพนัธกันอยางไร 
ถามันสัมพันธกันดี ไดสัดสวนสอดคลอง กลมกลืน ประสานเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน แลวมนักก็ลายเปนองครวมปกติที่ดํ าเนินไปดวยดี อันนี้แหละคือ
ทางสายกลางที่มีความสมบูรณในตัวเอง ดังนั้น พทุธศาสนาจึงเนนระบบ
ความสัมพันธ มากกวาจะมุงแคแยกแยะองคประกอบ เพราะวาจากองค
รวมที่สัมพันธกันเปนระบบที่ดี ก็จะเปนองครวมที่สมบูรณ

ดังนัน้ ถาเราแยกแยะเปน กแ็ยกไปเถอะ ยิง่แยกแยะใหชดัเจนเทาไร
ก็ยิ่งดี แตขอสํ าคัญคืออยาลืมมองความสัมพันธ ถาองครวมทั้งหลาย
สัมพันธกันดวยดีแลว ก็คือการที่องครวมดํ าเนินไปดวยดีนัน่เอง เพราะ
ฉะนั้น เร่ืององครวมและองครวมนี้จะตองดํ าเนินไปดวยกัน ตัดแยกออก
จากกันไมได

องครวมของชีวิต ที่มีสุขภาวะ

ทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่ององครวมและองครวม ในแงที่เกีย่วกับสุขภาวะ
ของคน

อยางที่พูดแลวเมื่อกี้นี ้ เราจะดูการดํ าเนินชีวิตทัง้หมดของคน โดย
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เร่ิมดวยมองทีช่วีติ ซึง่จะเปนองครวมทีไ่ปสัมพนัธในองครวมทีใ่หญข้ึนไป
ชวีติกเ็ปนองครวมของมันเอง องครวมแหงชีวิตนี้ ถาวาตามหลัก

พทุธศาสนา เราแยกงายๆ ข้ันที่หนึ่ง กแ็ยกเปนกายกับใจ หรือรูปธรรม
กบันามธรรม หรือพูดสั้นๆ วา รูปกับนาม

จากนั้นก็แยกยอยออกไปๆ รูปธรรมก็แยกยอยออกไปเปนธาตุ
ตางๆ นามธรรมก็แยกยอยออกไปเปนสวนประกอบตางๆ จะแยกอยาง
ไรก็ได เวลาพูดรวมก็บอกวาเปนนามรูป หรือจะแยกตามระบบขันธ ๕ ก็
เปน ๕ อยาง แลวก็จํ าแนกกระจายออกไปๆ จะแยกใหละเอียดพิสดาร
ขนาดไหน ก็แยกกันไป แลวแตความตองการของเรา

ขอใหสังเกตวา คํ าวา “นามรปู” นีแ้หละ คือคํ าทีต่ามปกตทิานใช
เรียกชวีตินี ้ ซึง่เปนค ําทีบ่งบอกในตวัทัง้องครวมใหญสองอยางคอืดานจิต
ใจและดานรางกาย ที่รวมเปนคํ าเอกพจน อันแสดงถึงองครวมอันเดียว

อยางไรก็ตาม การแยกแยะชวีติในแงองคประกอบของมนันั้น เปน
เพียงการมองดานหนึ่งเทานั้น คือมองดูชีวิตที่เหมือนกับวาตั้งอยูนิ่งๆ 
เพียงเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ แตอีกดานหนึ่งที่สํ าคัญก็คือ การมองดู
ชีวิตที่กํ าลังเคลื่อนไหวดํ าเนินไปในทามกลางสิ่งแวดลอม พูดสั้นๆ วา 
มองดูการดํ าเนินชีวิต ซึ่งก็เปนอีกองครวมหนึ่ง คือองครวมแหงการ
ดํ าเนินชีวิต เปนองครวมแบบเคลื่อนไหว

ยํ้ าอีกวา ไมใชเปนเพียงตัวชีวิตเองเทานั้น แตคือชีวิตที่เปนอยู
ดํ าเนินไปในสภาพแวดลอม โดยเปนองครวมยอยที่สัมพันธกบัองครวม
ยอยอื่นๆ ภายในและกับองครวมใหญ ตอนนี้ละที่สํ าคัญ คือ (องครวม
แหง)การดํ าเนินชีวิต

การมองดชูวีิตที่เปนอยู คือดูการด ําเนินชีวิตนี้เปนอยางไร ในที่นี้
จะขอทํ าความเขาใจใหชดัเจนเสียกอนวา เรามองชีวิต ๒ ชั้น คือ

๑. ชีวิตที่ถอืวามตัีวตนเฉพาะของมัน ทีอ่ยูในธรรมชาติ และมันก็
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เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ หรือเปนธรรมชาติอยางหนึ่ง
๒. ชวีตินั้นที่ก ําลังด ําเนินไป ซึ่งมปีฏิสัมพันธอยูทามกลางสิ่งแวด

ลอม โดยเปนองครวมอนัหนึง่ในองครวมใหญ  
เราตองมองชีวิตใหตลอดทั้งสองชั้น แมวาขอทีห่นึ่งจะสํ าคัญ แต

ขอที่สองเปนจุดเนนในที่นี้ อยางแพทยก็ตองเรียนขอที่หนึ่งกอน ตอง
เรียนเรื่องรางกาย เรียนสรีรวิทยา เรียนกายวิภาค แตมันไมจบเทานั้น

ในที่นี้ เราจะมองสุขภาวะในความหมายที่กวางขวางออกไป ก็
ตองมาดูวา การดํ าเนินชีวิตทีว่าเปนองครวมนั้น กเ็ปนระบบอยางหนึ่ง
คือมันไมใชเปนองครวมเฉยๆ แตเปนองครวมแหงระบบความสัมพันธ 
และในการที่จะใหมีสุขภาวะนัน้ก็คือ เราจะตองดูแลระบบความสัมพันธ
นี้ใหเปนไปดวยดี

ที่วาเปนระบบความสัมพันธก็คือ ถาเราแยกชีวิตออกไปเปนดาน
ตางๆ หรือเปนองคประกอบดานตางๆ แลว องคประกอบดานตางๆ เหลานัน้
ก็มคีวามสมัพนัธเปนเหตุเปนปจจัยแกกันดวย ไมใชขาดลอยจากกัน

ทีนี้เราก็มาดูวาชีวิตของเรานั้นเปนอยูอยางไร หรือพูดอีกสํ านวน
หนึง่วา การดํ าเนินชีวิตของเราคืออยางไร

ดานที่หนึ่ง ดูจากขางนอกกอน ชีวิตของเราสัมพันธกับส่ิงแวดลอม 
และสิง่แวดลอมก็แยกเปน ๒ อยาง คือ

๑. ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และ
๒. ส่ิงแวดลอมทางสงัคม คือเพื่อนมนุษยดวยกัน
ทัง้สองอยางนีเ้ราตองสัมพันธตลอดเวลา
ทนีี้ ในการสมัพันธนัน้ เราสัมพันธดวยเครื่องมืออะไร หรือมีอะไร

เปนเครื่องติดตอส่ือสาร
ชวีิตของเรานัน้ มเีครื่องมือหรือชองทางสมัพันธกบัโลกหรือส่ิงแวด

ลอม ที่ทางพระเรียกวา “ทวาร” ซึง่แปลวาประตู
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ทวาร คือประตูนี้ มี ๒ ชดุ ไดแก
ชุดที่ ๑ คือทวารหรือประตูที่เปนชองทางแหงการรับรูและการเสพ

เรียกวา ผัสสทวาร แตนิยมเรยีกวา อินทรีย ม ี๖ อยาง คือ
๑. ตา รับรูและเสพดวยการเห็น มอง หรือดู เรียกวา จักขุทวาร 

เรียกงายๆ วา จักขุ
๒. หู รับรูและเสพดวยการไดยินหรือฟง เรียกวา โสตทวาร เรียก

งายๆ วา โสตะ
๓. จมูก รับรูและเสพดวยการไดกลิ่นหรือดม เรียกวา ฆานทวาร 

เรียกงายๆ วา ฆานะ
๔. ลิน้ รับรูและเสพดวยการรูรสหรือล้ิมหรือชิม เรียกวา ชิวหา

ทวาร เรียกงายๆ วา ชิวหา
๕. กาย รับรูและเสพดวยการแตะตองลูบคลํ า เรียกวา กายทวาร 

เรียกงายๆ วา กาย
๖. ใจ รับรูและเสพอารมณทกุประเภททัง้ทีสื่บเนือ่งจาก ๕ ทวารแรก

และทีเ่ปนสวนเฉพาะของมันเอง เรียกวา มโนทวาร เรียกงายๆ วา มโน
อนึง่ ควรทราบดวยวา โดยสรปุ อินทรยี ๖ นัน้ ท ําหนาที ่๒ อยาง คือ
๑) หนาที่รู คือรับรูขอมูลขาวสาร เชน ตาดู รูวาเปนอะไร วาเปน

ปากกา เปนนาฬิกา เปนดอกไม ใบไมสีเขียว สีเหลือง รูปรางยาวสั้น
ใหญเลก็ หไูดยินเสียงวา ดัง เบา เปนถอยคํ าสื่อสารวาอยางไร เปนตน

๒) หนาที่รูสึก หรือรับความรูสึก พรอมกับรับรูขอมูล เราก็มีความ
รูสึกดวย บางทีตัวเดนกลับเปนความรูสึก เชน เห็นแลวรูสึกสบายหรือไม
สบาย ถูกตาไมถูกตา สวยหรือนาเกลียด ถูกหูไมถูกหู เสียงนุมนวล
ไพเราะหรือดังแสบแกวหูรํ าคาญ เปนตน

- หนาทีด่านรู เรียกงายๆ วา ดานเรียนรู หรือศึกษา
- หนาทีด่านรูสึก เรียกงายๆ วา ดานเสพ
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พดูสัน้ๆ วา อินทรียทํ าหนาที่ ๒ อยาง คือ ศกึษา กับ เสพ
ถาจะพฒันาชวีติ กต็องใชอินทรยีเพือ่รู หรือศกึษาใหมาก
ชุดที ่ ๒ คือทวารหรือประตูที่เปนชองทางแสดงออกซึ่งพฤติกรรม

ในการสัมพันธกับส่ิงแวดลอมนั้น เรียกวา กรรมทวาร แบงออกเปน ๓ คือ
ก) โดยการเคลื่อนไหว ใชรางกาย ใชมือ ใชเทา ทํ าโนนทํ านี่ เรียก

วา กายทวาร คือประตูกาย
ข) โดยการพดู ใชถอยค ํา เจรจาปราศรยักบัคนอืน่ เรียกวา วจีทวาร

คือประตูวาจา
ค) โดยการคิด เราคดิตอส่ิงแวดลอม ตอเพื่อนมนุษย ตอส่ิงทั้ง

หลายวาจะเอาอยางไรๆ แลวก็ต้ังเจตนากอนจะออกไปสูการ
พดูการทํ า เรียกวา มโนทวาร คือประตูใจ

อันนี้คือชองทางในการสมัพันธดวยการกระทํ าตอส่ิงแวดลอม
ขอใหสังเกตวา ในสองชุดนี้มีขอที่ซํ้ าชื่อกัน ๒ อยาง คือ กาย และ

ใจ แตมีแงความหมายตางกัน
กายในชุดที่ ๑ เปนเรื่องของผัสสะ คือการรับรู เชนวา เยน็ รอน 

ออน แข็ง เปนตน แตกายในชุดที่ ๒ เปนเรื่องของกรรม คือการทํ าการ
หรือกิจกรรมตางๆ เชน เคลื่อนไหว จับโนนจับนี่ ยดึ ดึง ผลัก ดัน กาว
เดิน กระโดด เปนตน

ใจในชุดที่ ๑ เปนเรื่องของการรับรู โดยเปนศูนยรวมในการรับรู ไม
วาจะเปนอารมณที่มาทางตา ทางหู ทางจมูก ฯลฯ จะไดเห็น ไดยิน ได
กลิน่ ฯลฯ ก็ตาม ก็เขามาที่มโน ใหจิตใจรับรูหมด

แลวจากจุดรวมคือมโน คือใจที่รับรูนี้ มันก็เปนจุดเริ่มทางดานการ
กระทํ า คือเปนประตูแรกของการกระทํ าดวย ไดแกคิด จากใจรูแลวใจก็
คิด โดยใจนั้นก็เปนศูนยรวมในการกระทํ าดวย คือเปนจุดเริ่มที่ขยายไปสู
การพูดและการทํ า
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อาจจะเขยีนเปนแผนภาพใหเขาใจงายขึ้น ดังนี้

เปนอันวา มโนคือใจ เปนทั้งศูนยรวมของการรับรู-เสพ เปนทั้ง
ศูนยรวมของการกระทํ า และเปนจุดบรรจบหรือจุดรับชวงสืบตอจากการ
รับรูสูการกระทํ า

เรามีประตูหรือชองทางสํ าหรับติดตอสัมพันธกับส่ิงแวดลอมภาย
นอกสองชุด คือ “ผัสสทวาร” ประตูสํ าหรับรับรู ๖ และ “กรรมทวาร” ประตู
สํ าหรับทํ าการ ๓ อยางนี้ ซึง่ที่จริงมนัก็คือเครื่องมือทีจ่ะชวยใหชีวิตของ
เราพัฒนาไปดวยดีนั้นเอง

เราจะตองมีความสัมพันธที่ดีโดยประตูทั้งสองชุดนี้ ถาเรามีความ
สัมพนัธทีไ่มถกูตองเมือ่ไร กจ็ะเกดิปญหาตอสุขภาวะ และปกติภาวะทกุ
อยาง ขัดขวางตอวชิชา วมิตุต ิวสุิทธ ิสันต ิคือตออะไรๆ ทกุอยางที่ไดพดูมา

ส่ิงแวดลอมนัน้ ทางพระเรยีกวาโลก คํ าวา “โลก” ในทีน้ี่ หมายถงึสิง่
แวดลอมทัง้หมด คือรวมทัง้สตัวโลกคอืสังคม และสงัขารโลกคอืส่ิงแวด
ลอมทางดานกายภาพทั้งหลาย คลุมถึงโอกาสโลกคอืโลกในอวกาศดวย

พูดงายๆ วา การที่จะมีสุขภาวะไดนั้น เราจะตองจัดการหรือ
บริหารการติดตอสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทัง้สองสายนี้ใหเปนไปดวยดี

นีเ้ปนดานหนึง่แหงการด ําเนนิชวีติทีดี่ของเรา เร่ืองจงึยงัไมจบเทานี้

ตา - เห็น
หู - ไดยิน  กาย - ทํ า
จมูก - ไดกล่ิน    ใจ: รูอารมณ  คิด
ลิ้น - รูรส  วาจา - พูด
กาย - รูรอนแข็ง



สุขภาวะองครวมแนวพุทธ๒๒

��

จะสัมพันธกับส่ิงแวดลอมอยางไร มีตัวกํ ากับอยูในแดนของจิตใจ

ตอจากนี้ ทีลึ่กเขาไปคือดานจิตใจ ซึ่งมเีจตจํ านงเปนตัวเชื่อมออก
มาสูความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม

การทีเ่ราจะดู จะฟง จะดม จะพูด จะทํ าอะไรอยางไรนั้น มีอะไร
ก ําหนดหรือชักนํ ากํ ากับอยูเบื้องหลัง

ตัวทีช่กัน ํากํ าหนดกํ ากับนั้นอยูในใจ ก็คือเจตจํ านง หรือเจตนานี่
เอง เปนตัวเริ่มตนตั้งเรื่องและนํ าไปวาจะเอาอยางไร ถาไมมีเจตจํ านง 
ไมมีความตั้งใจมุงหมายแลว การพูดการกระทํ าก็เลอะเทอะเลื่อนลอย 
เหมือนกับใบไมที่รวงหลน เหมือนกิ่งไมที่ผุแลวก็หักลงมา หรือเหมือน
ใบไมหรือกิ่งไมที่ถูกลมพัดแกวงไปแกวงมา ไมมีความหมายอะไร

ดวยเหตุนี้ เจตนาที่เปนองคประกอบในดานจิตใจนี้จึงเปนสิ่ง
สํ าคัญ เปนตวัเชือ่มโยงจิตใจออกมาสูการสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทั้งดวย
ผัสสทวารและดวยกรรมทวาร

ดูตอไปอีก เจตนาหรือเจตจํ านงที่วาจะไปทางไหนจะเอาอยางไร
นัน้ กม็แีรงจูงใจมาเปนตัวชักพาอกีที คือเจตนาจะไปไหนอยางไรก็แลว
แตแรงจูงใจ แลวแรงจูงใจจะเปนอยางไรก็แลวแตคุณสมบัติตัวปรุงแตง
ทัง้หลายที่แวดลอมอยูเบือ้งหลังในจิตใจคอยปรงุแตงมันอีก

คุณสมบัติเหลานี้มมีากมาย (เรียกวาเจตสิก) มีทั้งที่ดีและที่ชั่ว ที่
เรียกวาบุญวาบาป เรียกวากุศลหรืออกุศล เชน ความโลภ ความโกรธ
ความหลง ความหวง ความริษยา ศรัทธา เมตตา กรุณา สติ ปญญา 
เปนตน เปนตัวที่มาปรุงแตงเจตนา แลวเจตนาก็แสดงตัวออกมาทาง
ทวารทัง้สองชุดนั้นแหละ มาทํ าใหเราใชทวารนั้นสมัพนัธกับส่ิงแวดลอม
อยางไร จะไดประโยชนหรือเกิดโทษภัย

มองดานหนึ่ง เราเห็นไดวา การสมัพันธปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมจะ
ดํ าเนนิไปได ตองอาศัยเจตนาและแรงจูงใจเปนตนในแดนของจิตใจ เปน
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ตัวก ํากบับังคบับัญชา แตเมื่อมองในทางยอนกลับ ก็เห็นไดชัดเชนกันวา 
แดนของจิตใจที่แสดงตัวออกมาทางเจตนานั้น ก็ไดอาศัยแดนความ
สัมพันธปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมนั่นแหละ เปนชองทางระบายความ
ปรารถนาหรือเครื่องมือสนองความตองการของมัน

แตรวมแลว นี้ก็คือเราเขามาถึงแดนทีส่องของการดํ าเนินชีวิต
ในแดนทีส่องแหงจิตใจนี้ ถาแยกแยะออกไปอกี กจ็ะมีภาวะของจติ 

หรือสภาพจติตางๆ มากมาย ทีภ่าษาฝรัง่เรยีกวา emotions ซึง่คนไทยเรา
ไปแปลกนัวาอารมณ กเ็ลยเกดิความสบัสน

ตอนนี้ที่จริงเราจะตองมาแกไขปญหาเรื่องความหมายของศัพท
ดวย เราแปล emotion วาอารมณมาไมรูกี่สิบปแลว เมื่อประมาณครึ่ง
ศตวรรษที่แลว ในทางวิชาการมีความพยายามที่จะบัญญัติศัพทใหม
โดยใหใชศัพทบัญญัติสํ าหรับ emotion วา “อาเวค” แตไมติด “อาเวค” 
อยูในบัญชีศัพทบัญญัติทางปรัชญาโดยเปนคํ าแปลของ emotion มาจน
บัดนี้ แตแทบไมมีใครรู คนกใ็ชคํ าวา “อารมณ” กนัเรื่อยมาตามเดิม

แมแตเมือ่เราไปไดยนิฝร่ังพดูถงึเรือ่งพฒันาการ คือ development 
๔ ดาน (ที่พอดมีาตรงกบัพระพทุธศาสนาในดานศพัท แตความหมายไม
ตรงกันแท ซึ่งนาจะตองพูดกันตอไป) เรากใ็ชคํ าแปลที่ทํ าใหเกิดความสับ
สนกนัมาจนบัดนี้ คือ

1. Physical development พฒันาการทางกาย
2. Mental development๑ เราแปลกันมาวา พฒันาการทางจิตใจ
3. Emotional development เราแปลกนัมาวา พฒันาการทางอารมณ
4. Social development พฒันาการทางสังคม
การทีเ่ราแปล emotion วาอารมณนี้ นอกจากท ําใหเกิดปญหาใน

ตัวมันเองที่ไมชัดเจนชั้นหนึ่งแลว ยังทํ าใหแปลคํ าวา mental คลาด
                                                                                
๑ ปจจุบันนิยมเปล่ียนมาใชคํ าวา Cognitive development (ดูอธิบายขางหนา)
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เคลื่อนไปดวย
(ตอมาเร็วๆ นี้ คนไทยบางคนคงสงสัยวา ฝร่ังนี่ถาจะมอง

พัฒนาการของเด็กไมครบ ก็เลยเติม "พฒันาการทางปญญา" เขาไป 
กลายเปนพฒันาการ ๕ ดาน ที่ยิ่งคลุมเครือ เหมือนกับฟองตัวเองวาเรา
ไมรูทีไ่ปทีม่า ความเปนไปเปนมา และความหมายทีแ่ทจริง ของความคดิ 
ถอยค ําและเรือ่งราวนี)้

ทีไ่ปที่มาของเรื่องนี้ก็คือ John Dewey (1859-1952) นักปรัชญา
และนักการศึกษา  เจ าทฤษฎีที่มี อิทธิพลมากที่ สุดต อขบวนการ  
progressive education ในอเมริกา ซึ่งที่จริงเปนเรือ่งที่สืบกนัมานาน
แลวกอน John Dewey (ในยุโรปตั้งแตคริสตศตวรษที่ 17)

ทาน John Dewey เปนผูนํ าสํ าคัญที่ไดพัฒนา และท ําใหแนวคิด
เร่ืองนี้แพรหลายไปเปนอยางยิ่ง และมาโดงดังมากในเมืองไทยชวงทศ
วรรษตอจาก พ.ศ.๒๕๐๐ ตอนนัน้ในวงวชิาการการศกึษาในเมอืงไทยเรา
มักเรยีกทานวา จอหน ดุย

อิทธพิลของ progressive education นี ้ เดนขึน้มากบัคตทิางการ
ศึกษาทีจ่ ํากนัแมนดวยความนยิมชมชืน่ เชน child-centered education; 
learning by doing; total development of the individual หรือ 
education of the "whole child" แลวตรงนี้แหละก็มาถงึแนวคดิเรื่อง
พฒันาการ ๔ ดานนี้

ขอแทรกนดิหนึ่งวา ในเมืองไทยเราชวงทศวรรษนี้ child-centered 
education ไดกลับเฟองฟูข้ึนมาอีก และมีการเนนยํ้ ากันเปนการใหญ 
แตดูๆ ฟงๆ ไปไมแนใจวาเปน child-centered education ที่ถูกตองตาม
ความหมายของเจาของแหลงความคิดนั้นหรือเปลา บางทีเหมือนกับวา
พดูฮอืกันไปแบบสมัยนิยมหรือแฟชั่น

อยาวาแตเมืองไทยตอนนี้ ที่หางตนแหลงมาไกลทั้งดานกาลเวลา
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และระยะทางเลย แมแตในอเมริกาเองในยุคของ John Dewey นั่น
แหละ เจาตัว John Dewey ยงัตองหวงกังวลและวุนวายกับปญหาที่
พวกลกูศษิยหรือผูเลื่อมใสไฟแรงนํ าเอาแนวคิดของเขาไปใช แตมีความ
เขาใจไมชัดเจนเพียงพอ แลวทํ าใหเกิดภาวะเลยเถิดและความบกพรอง
ข้ึนใน progressive education เขาถึงกับเขียนไวในหนังสือ Experience 
and Education (1938) วากลาวอยางแรงตอพวกนักการศึกษาที่มุงแต
จะลอเราความสนใจของเด็กหรือทํ าใหเด็กสนุกสนานบันเทิง แลวก็เอา
แตกิจกรรมโดยไมใสใจเนื้อหาบทเรียน

กวางออกไปในระดบัสังคมประเทศชาต ิ เมือ่ ค.ศ.1954 ทัง้สหรัฐ
และสหภาพโซเวียตตางก็ตกลงวาจะเตรียมสรางดาวเทียมสํ าหรับปลอย
ข้ึนไปในปภูมกิายภาพนานาชาต ิ(IGY, 1957-58)

พอถงึป ค.ศ.1957 (๔ ต.ค. ๒๕๐๐) โซเวียตก็ปลอยดาวเทียมดวง
แรกของโลก คือสปุตนกิ ๑ (Sputnik 1 หนกั 83.6 ก.ก.) ข้ึนไปสํ าเร็จ นํ า
โลกเขาสูยคุอวกาศ หรือ space age แลวถัดมาอีกไมเต็มเดือน คือ ๓ 
พ.ย. ๒๕๐๐ ก็ปลอย Sputnik 2 (หนัก 508 ก.ก.) ที่มีสุนัขชื่อไลกา 
(Laika) ข้ึนไปดวย

ทางฝายอเมรกิา หลงัโซเวยีตปลอย Sputnik 1 ข้ึนไปแลวได ๒ เดอืน 
๒ วนั (๖ ธ.ค. ๒๕๐๐) จงึไดท ําการปลอยยานทดสอบ Vanguard มดีาว
เทยีมดวงจิว๋เสนผานศูนยกลางเพยีง 15 ซม. หนักแค 1.36 ก.ก. แตจรวด
ข้ึนไปได 3 ฟตุ กโ็งนเงน ลมลงมาระเบิดเสีย เปนอันไมสํ าเร็จ

พอโซเวียตปลอยสปุตนกิ ๑ ข้ึนไปส ําเร็จ อเมริกาที่กํ าลังชื่นชมใน 
child-centered education กตี็กลับ พลิกตรงขาม คนอเมริกันพากัน
เสยีใจ ทอใจ หดหูใจ คับแคนใจมาก ก็เลยหันมาโทษการศึกษาของตัว
เองวา child-centered education นี้แหละเปนตวัรายที่ท ําใหการศึกษา
ของตนตกตํ่ า ทํ าใหเด็กออนแอ ขาดวินัย ไมมีความเขมแข็ง วิชาการ
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ออน แพโซเวียต โดยท ําใหเกดิความออนแอทั้งทางวิชาการ และออนแอ
ดานบุคลิกภาพ เขาวาอยางนั้น นีเ่ปนบทเรียนเกาของอเมริกา เราก็อยา
ลืมชายตามองไวดวย

เปนอันวา child-centered education ทีเ่รากํ าลังชืน่ชมกนัมากนี้ 
เคยโดนติเตียนดาวามาหนักแลวในอเมริกา เมื่อเบื่อหนาย child-
centered education แลว ก็หันกลบัไปหา teacher- and subject-
centered education กนัใหม เพราะฉะนั้น หลังป 1957 อเมริกาจึงหวน
กลับไปหาการศึกษาที่เนนเนื้อหาและวินัยอีกครั้ง จนกระทั่งประมาณป 
1988 จึงไดหันกลับมาเอา child-centered education อีกที

นีก่็หมายความวา ลูกตุมอเมริกนัมนัแกวงไปแกวงมา แกวงไปซายที
แกวงมาขวาท ี ไทยเราไมนาจะลมืตัวมวัหลงใหลแกวงไปตามอเมรกินัมาก
นกั ตองดใูหดีวาอเมรกินัเปนอยางไร หาความรูและท ําความเขาใจกนัใหชดั
เจนวา child-centered education กบั teacher-centered education หรือ
subject-centered education นัน้มนัอยางไรกนัแน และแคไหนมนัจงึจะดี

ไมใชวา พอเขา subject-centered เราก็ subject-centered บาง 
เดี๋ยวเขา child-centered มา เราก็พลอย child-centered ดวย ไมควร
จะแคไหลไปตามกระแส แตควรจับหลักใหดี

นี่กน็อกเรื่องไปแลว แตทีจ่ริงก็ไมถึงกับนอกเรื่อง ควรจะเรียกวาได
ใชเวลาออกไปพูดเรื่องประกอบ เพราะเรื่องที่วามานั้น ถามองใหดี จะ
เหน็วาก็เกี่ยวของกับสุขภาวะดวย

เมื่อรูไมชัด ก็คิดไมชัด เมื่อคิดไมชัด ปฏิบัติการก็วิบัติ

ขอย  อนกลั บมาที่ เ ร่ื อ ง ข อ งสุ ข ภ า ว ะ เ มื่ อกี้ พู ด ถึ ง เ รื่ อ ง
development หรือพฒันาการ ๔ ดาน ในแงของถอยคํ าวา เราเฉไปกับ
คํ าแปลของ emotional แลวพลอยแปลคํ าวา mental พลาดไปดวย
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ทีว่านีห้มายความวา การแปล emotion วา "อารมณ" เปนจุดที่ทํ า
ใหเขว เพราะ "อารมณ" เปนคํ าจากภาษาบาลีคํ าหนึ่งที่เมื่อนํ ามาใชใน
ภาษาไทยไดมีความหมายเพี้ยนไป

ในภาษาไทยเรามคํี ามากมายทีเ่พีย้นความหมาย อยางเดีย๋วนีคํ้ าที่
ก ําลงันยิมใชในความหมายที่เพีย้นจากเดมิ ก็เชนค ําวา "สังคายนา" ทีเ่รา
ใชในความหมายวาช ําระสะสาง ซึง่ไมใชความหมายเดมิในภาษาบาลี

"อารมณ" ก็เปนคํ าหนึ่งที่มีความหมายเพี้ยนไป ทานทีเ่รียนทาง
ธรรมมายอมรูวา ตามความหมายเดิมในภาษาบาลีนั้น "อารมณ" คือส่ิง
ที่จิตยึด-จับ-รับรู คลายกับคํ าวา "ประสบการณ" คือ experience นัน่เอง
แต experience มคีวามหมายกวางใหญไมกระชับ วงการศึกษาธรรมจึง
แปลกันใหตรงลงไปวา "อารมณ" คือ sense-object

ยกตัวอยาง เชน รูป ภาพ ส่ิงทีเ่ราเห็น กเ็ปนอารมณ คืออารมณ
ทางตา เสยีง กเ็ปนอารมณ คืออารมณทางหู กลิ่น กเ็ปนอารมณ คือ
อารมณทางจมูก รสตางๆ กเ็ปนอารมณ คืออารมณทางลิ้น ส่ิงทีเ่ราสัมผัส 
เย็นรอน ออนแข็ง กเ็ปนอารมณ คืออารมณทางกาย ส่ิงที่ใจรูใจรูสึกใจนึก
ใจคิด กเ็ปนอารมณ คืออารมณทางใจ

คงจะเปนเพราะวา พอพูดถึงคํ าวาอารมณ เรามักไปติดอยูแค
อารมณทางใจ คือ ส่ิงที่ใจรูใจรูสึกใจนึกใจคิด และแมแตอารมณทางใจ
นัน้กม็ักเอาเฉพาะดานความรูสึก ไปๆ มาๆ คํ าวา "อารมณ" ก็ถูกเขาใจ
และถูกใชในความหมายที่แคบลงไปๆ แลวในที่สุดกเ็พี้ยนไป จนอารมณ
มาตรงกับ emotion

ทีนี้พอฝรั่งพูดถึง emotional development เราก็เลยแปลวา
พฒันาการทางอารมณ ซึง่กเ็ขาใจกันไดตามความหมายแบบไทยๆ ที่วา
มานั้น แตพอเจอ mental development อีกตัว กเ็ลยเกิดเรื่อง

mental นัน้เปนค ํางายๆ เรารูกันดี เคยแปลกันวา "ทางจิตใจ" เราก็
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เลยแปล mental development วา พฒันาการทางจิตใจ
เราไมนึกสงสัยบางหรือวา "อารมณ" ตามความหมายแบบไทยเรา

นัน้กเ็ปนเรือ่งทางจิตใจ เมื่อแปลอยางนั้น สองขอจะไมซํ้ ากันหรือ
เราไมนกึสงสยับางหรือวา เมื่อเราแปลอยางนั้น ในพัฒนาการ ๔ 

ดานก็ไมมีเร่ืองปญญาเลย แลวฝร่ังเจาตํ ารับบอกวานี่เปนการพัฒนา 
the whole child แสดงวาฝร่ัง เชน Dewey นั้น แยมาก ไมนึกถึงวาเด็ก
จะตองมีพฒันาการทางปญญา นี่เปนไปไดหรือ

นีแ่หละ คนไทยบางทานคงนึกวาชุดเดิมที่วา(ตามฝรั่ง)กันมา ขาด
ขอปญญา ในระยะนี้ก็เลยไดยินออกวิทยุและไดเห็นในหนังสือพิมพ บาง
ทีเติมเขาไปเปนพฒันาการ ๕ ดาน คือ พฒันาการทางกาย พัฒนาการ
ทางจิตใจ พัฒนาการทางอารมณ พัฒนาการทางสติปญญา และ
พฒันาการทางสังคม โดยเอา ๔ ขอเกาไวอยางเดิม แตมีพัฒนาการทาง
ปญญาเพิ่มข้ึนมาอีก ๑ ขอ แปลวาฝร่ังตกไป ฝร่ังบกพรอง รูไมครบ บอก
ไดแค ๔ แตที่จริงฝร่ังเขาก็ครบพอสมควรในระดับหนึ่ง

ทีจ่ริง เรานาจะไดสังเกตดวยวา ชุดพัฒนาการ/development ๔ 
ดานของฝรั่งนั้น บางครั้ง แทนที่จะมี mental development เขาเปลี่ยน
เปน intellectual development คือ ถามี intellectual development กไ็ม
ม ีmental development ถาม ีmental development กไ็มมี intellectual 
development (ใช mental กับ intellectual เปน alternative terms)

พรอมกนันั้น เราก็คงสังเกตเห็นวา คํ าวา mind และ mental ของ
ฝร่ังนัน้ มีความหมายกวางแบบคลุมๆ ไมชัดเจน ถามาคํ าเดียว อาจ
หมายถึงความคิด เปนเรื่องทางสติปญญาหรือสมองก็ได และอาจจะ
คลุมไปถึงเรื่องทางจิตใจ รวมถงึความรูสึกดวยก็ได

ดวยเหตนุี ้เราจึงเห็นฝร่ังใชคํ าคูบอยๆ เพื่อชวยแยกความหมายให
ชดัขึน้ เชนพูดหรือเขียนวา mind and heart บาง head and heart บาง 
thoughts and emotions บาง mind and emotion บาง ซึง่จะเหน็วาใน
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กรณทีี่ใชคํ าคูเพื่อแยกใหชัดอยางนี้ เขาให mind หมายถงึดานความคิด 
เหตผุล ดานสมอง หรือสติปญญา ไมใชดานความรูสึกหรือภาวะจิตใจ

โดยเฉพาะคูสุดทาย คือ mind and emotion (ซึ่งในรูปคุณศัพทก็
คือ mental and emotional) ฝร่ังก็ใชบอย เพราะเกรงวาถาใช mind คํ า
เดยีว คนจะมองแคดานความคิดเหตุผล ก็จึงใส emotion ควบไวดวย
เปนการบอกยํ้ าวาครบหมดทั้งดานความคิดและความรูสึกนะ

นีก่เ็ลยเปนการบอกไปดวยวา mind กับ emotion เปนคนละดาน 
โดยแยกความหมายใหเห็นความแตกตางกันเสร็จไปดวย

อนึง่ ที่วา mind และ mental เมือ่มาเดี่ยวๆ อาจจะใชในความ
หมายกวางๆ คลุมๆ ทั้งดานความคิด และความรูสึก เชนในคํ าวา 
mental health และ mental illness เปนตนนั้น เมื่อมองดูใหชัดอีก
หนอยจะพบวา ตามปกติ ถึงจะมาเดี่ยวๆ นั่นแหละ mind และ mental 
กม็คีวามหมายเอียงมาในขางความคิดหรือสติปญญาอยูแลว

อยางในศัพทวิชาการคุนๆ บางค ําทีใ่ชกนั กบ็อกชดัอยูแลว เชน
mental age กรู็กนัในการแปลวา คือ อายสุมอง (เราไมแปลวา อายจุติใจ)
หรือคํ าพืน้ๆ วา mental ability กคื็อ intellectual capacity หรือ
brainpower และ mental retardation ก็คือสมองทึบ (low IQ)

เปนอนัเอาแคงายๆ วา mind นี ้ถามาคูกบั emotion หรือถา mental 
มาคูกบั emotional แลว mind หรือ mental ก็ตองเปนดานสติปญญา
ความคิด ดานสมอง และ emotion หรือ emotional กเ็ปนดานความรูสึก 
เปนเรื่องของจิตใจ คือเปนสภาพจิต หรือภาวะจิต อยางที่ฝร่ังพูดวา 
state of mind เชน ความโกรธ ความโลภ ความหลง ความดีใจ เสียใจ

ถงึตอนนี้ ในเรื่อง development/พฒันาการ ๔ ดานนั้น ก็ควรจะ
แปลกันใหแนชัดลงไปเสียทีวา emotional development ก็คือ 
“พัฒนาการทางจิตใจ” หรือจะแปลอยางเดิมแบบไทยๆ วาพฒันาการ
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ทางอารมณ กใ็หรูกันไปเลยวามีความหมายตรงกับพฒันาการทางจิตใจ
นัน่แหละ (จะเอาพฒันาการทางอารมณ หรือจะเอาพฒันาการทางจิตใจ
กเ็ลอืกเอาอยางเดียวใหแนชัดและเสร็จไป ไมตองไปซํ้ าซอนสับสน)

สวน mental development ก็คือ intellectual development ซึ่ง
ตองแปลวา “พฒันาการทางปญญา” แนชัดอยูแลว

พงึทราบวา ในระยะหลงันี ้ ในทางวชิาการ โดยเฉพาะจติวทิยาการ
ศึกษา มีการหนัไปใชคํ าวา “cognitive development” (เทาทีค่นไดขณะนี ้
พบใชเกาสดุคอืป 1972 แตถาวาตาม Oxford English Dictionary ชุด
ใหญ มีตัวอยางที่ใชคร้ังแรกป 1974) แทน mental development ที่เปน
คํ าเกาซึ่งใชกันมาแสนนาน (วาตาม Oxford English Dictionary กใ็ชกัน
มากวาศตวรรษ ต้ังแตราว ค.ศ. 1854 หรือ 1858)

สวน development ดานอืน่ๆ ยังคงใชคํ าศัพทเดิม แตมักเอา
พฒันาการทางจิตใจ (หรือจะเรียกวาพัฒนาการทางอารมณ ก็แลวแต) 
กบัพฒันาการทางสงัคม รวมเขาเปนขอเดยีวกนั เปน emotional and 
social development และมเีร่ืองปลกียอยอืน่อกี ซึง่จะไมพดูในทีน่ีใ้หฟนเฝอ

ไดใชเวลาไปมากมายกับคํ าแปลของสองขอในเรื่องพฒันาการ ๔ 
ดาน บางทานอาจจะนึกวาไมนาจะเสียเวลากับเร่ืองนี้มากเกินควร แตที่
จริงเปนเรือ่งที่ควรตองยอมเสียเวลา เพราะเอาอยางงายที่สุด สังคมไทย
ในระดบัของคนที่มีอิทธิพลทางปญญา ไดพูดไดใชถอยคํ าและแนวคิดนี้
กนัมาประมาณ ๔๐ ปแลว ซึ่งก็หมายความวาความสับสนพรามัวใน
เร่ืองนีไ้ดมีมาเกือบครึ่งศตวรรษแลว เวลาที่เราใชที่นี่แคนี้ตองนับวาคุม

มองลึกลงไปในทางเหตุผล เราตองถือวาเรื่องอยางนี้สํ าคัญมาก 
เพราะถอยคํ าเปนเครื่องสื่อความหมาย บอกไปถึงขอมูล และสื่อความ
คิดความเขาใจของผูพูด ถาถอยคํ าสื่อความหมายไมชัด คนฟงก็ได
ความรูทีไ่มชัด ยิ่งคนพูดเองก็ใชถอยคํ าโดยไมเขาใจชัดดวย คนฟงก็ยิ่ง
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สับสนหรือเขาใจผิดไปเลย
อยางนอย เมื่อรูไมชัด ก็คิดไมชัด เมื่อคิดไมชัด ปฏิบัติการก็ผิด

พลาด ไมสํ าเร็จ หรือไมไดผลดี ถาเปนกรณีวิกฤต อยางการศึกสงคราม 
กอ็าจถงึกบัเสียบานเสียเมืองพินาศวอดวาย

ในเรื่องที่สํ าคัญตอชีวิตและสังคมอยางการศึกษาหรือการพัฒนา
มนษุยนี ้จะตองพดูดวยความตระหนกัในความรบัผิดชอบ โดยท ําใหมัน่ใจ
แกตนเองวา ทีจ่ะพดูนัน้ ตนรูเขาใจชดัเจนแลว ไมใชพดูไปเพยีงดวยเหน็
วาเปนถอยค ําทีฟ่งดโูกหรูดี

โดยเฉพาะในทีน่ี ้เร่ือง development/พฒันาการ ๔ ดานนั้น มีแง
ทีค่วรใสใจสํ าคัญ ๓ อยาง คือ

๑) เปนแนวคิดในการพัฒนาคนซึ่งเขาลักษณะที่เรียกวาเปนแบบ
องครวม ดังคํ าพดูในสายความคิดของเขาวา “… to educate the 
‘whole child’” หรือ “total development of the individual” และไดถือ
เปนหลักในการจัดการศึกษาสมัยใหมแบบตะวันตก ที่ไทยเราดํ าเนิน
ตามมากวาครึ่งศตวรรษ ไมวาจะอยางไร อยางนอยก็ตองรูเทาทันไว

๒) จะมองวาเปนการบังเอิญหรืออยางไรก็ตาม แนวคิดนี้ อยาง
นอยโครงรางโดยรวม มาสอดคลองหรือเกือบตรงกันกับหลักการพัฒนา
มนษุยของพระพุทธศาสนา ที่เรียกวา “ภาวนา ๔” แมวาจะมีสาระเชิงลึก
และรายละเอียดตางกันไมนอย แตก็เปนจุดบรรจบและเปนโอกาสดีที่จะ
ไดความรูเทาทันมากยิ่งขึ้น ดวยการเปรียบเทียบ เปนตน

๓) การพฒันาคน เฉพาะอยางยิ่งแบบองครวม เปนเรื่องที่เกี่ยว
กบัสุขภาวะโดยตรง เปนจุดบรรจบของการศึกษากับเร่ืองสุขภาวะ

อนึง่ การพดูถงึสุขภาวะในความหมายที่มองกันใหมนี้ อาจจะเปน
สวนทีช่วยเสรมิแกวงวิชาการทางการศึกษา ใหมองความหมายของการ
พฒันาคนใหชัดเจนและตรงจุดยิ่งขึ้นดวย
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จะมีสุขภาวะได ตองบริหารใจใหมีภาวะจิตที่เปนดานบวก

ทีนี้ก็หันมาพูดในเรื่องหลักการกันอีก ไดบอกแลววา เรามีความ
สัมพันธกับส่ิงแวดลอมโดยผานทางทวารหรือประตู ๒ ชุด แลวลกึเขาไป
เราก็มีจิตใจซึ่งมีตัวเชื่อมออกมาบัญชาการความสัมพันธนั้น คือเจตนา
หรือเจตจ ํานง แลวเบื้องหลังเจตนา กม็ีแรงจูงใจ พรอมดวยองคประกอบ
ตางๆ ทีเ่ปนสภาพจิต ทัง้ฝายดี และฝายราย ที่คอยปรงุแตงแรงจูงใจนั้น
นี้แหละคอืที่ไดวามา

แลวองคประกอบหรือสภาพเหลานี้ เมือ่แยกประเภทออกไป เราก็
จะเห็นวา เมื่อเราตองการพัฒนามนุษย เราก็ตองไดส่ิงทีดี่งามเกื้อกูล เรา
จึงควรเอาแตพวกดี ทีเ่ปนคณุ เปนกุศล สวนพวกเสียพวกราย คือพวก
บาป พวกโทษ พวกอกุศล เราไมควรเอา

องคประกอบหรือสภาพจติพวกที่ดีงามเกือ้กูล ก็มีมากมาย
เร่ิมดวยองคประกอบหรือสภาพจิตที่เราเรียกวาคุณธรรม หรือ

ความดี เชน เมตตา ไมตรีจิต กรุณา ความสงสารเห็นใจ ความเอื้อเฟอ
เผื่อแผ ความรูสึกรวมใจหรืออุดหนุนสงเสริม ความสุภาพออนโยน ความ
กตัญู ความมีศรัทธา เปนตน อันเปนดานดี เปนคุณภาพของจิตใจ 
หรือเรียกสั้นๆ วา คณุภาพจิต

แลวอีกดานหนึ่งของจิตใจก็มี ความเพียรพยายาม ความขยัน 
ความเขมแข็ง ความอดทน ความใฝรูใฝทํ า ความรับผิดชอบ ความมีสติ 
ความรูจกัยบัยัง้ชัง่ใจ ความจรงิใจจรงิจงั ความมัน่ใจ ความแนวแนมัน่คง 
มสีมาธ ิ เปนตน ซึง่กเ็ปนคณุสมบติัสํ าคญั เรียกวาสมรรถภาพของจติใจ 
หรือเรียกสั้นๆ วา สมรรถภาพจิต

ในที่สุด อีกดานหนึ่งที่สํ าคัญก็คือ เร่ืองของความสุขความทุกข 
ทางดานทุกข กเ็ชน ความขุนมัว ความโศกเศรา ความหมนหมอง ความ
คับแคน ความเหงา ความวาเหว เปนตน เปนสิ่งไมเกื้อกูล เราไมตองการ 
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เราเอาแตสภาพจติหรือภาวะจิตที่ดี เชน ความอุนใจ ความอิ่มใจ ความ
ปล้ืมใจ ความซาบซึ้ง ความราเริงสดใส ความสงบเยน็ ความผอนคลาย 
ความชืน่ใจ ความโปรงโลง ความเบิกบานใจ เปนตน ที่รวมอยูในคํ าวา
ความสุข แลวเรากจ็ดัเปนพวกหนึ่งที่เรียกตรงๆ วาเปนสุขภาพของจิตใจ
(สุขภาพที่แปลตรงๆ วา ความเปนสุข) หรือเรียกสั้นๆ วา สุขภาพจิต

เอาเปนวา ทางดานจติใจกม็ีองคประกอบตางๆ ซึง่เปนสภาพจติหรอื
ภาวะจติมากมาย ครอบคลมุส่ิงทีฝ่ร่ังเรยีกวา emotions (ในทีน่ีเ้ราเอา
เฉพาะที่เปน positive) ทัง้ทีเ่ปนดานคุณภาพ ดานสมรรถภาพ และดาน
สุขภาพของมนั เมือ่แยกประเภทออกไปอยางนี ้ เรากจ็บัจดุทีจ่ะเสรมิสราง
และทีจ่ะตรวจสอบสขุภาวะไดงายขึน้

เหน็ไดงายวา สภาพจติหรอืภาวะจติสามดานทีพ่ดูมานี ้สํ าคญัอยาง
ยิง่ตอชีวติทีดี่ ทีน่าอยู ทีจ่ะเรยีกไดเตม็ปากวามคีวามสขุ เมือ่บอกวา การที่
จะมสุีขภาวะจรงิ จะมเีพยีงสขุภาพกายดเีทานัน้ไมพอ ตองมจีติใจอยางนี้
ดวย เงือ่นไขนี ้คนทัง้หลายคงยอมรบักนัไดทัว่

จงึจ ําเปนตองพฒันาคนทางดานจติใจ ใหมสีภาพจติทัง้สามดานที่
กลาวมานี้

แลวหลายคนกอ็าจจะคดิวา เหนอืข้ึนมาจากการมสุีขภาพของราง
กายด ี เมือ่คุณสมบัติทางจติใจดานตางๆ จนถงึความสขุในใจพรัง่พรอม
อยางนีแ้ลว สุขภาพจติกดี็แลว กน็าจะนบัวาถงึจดุหมายของการมสุีขภาวะ

แตเร่ืองไมจบในตวัมนัเองเทานัน้ การเกีย่วของปฏบัิติตอส่ิงแวดลอม 
กดี็ ภาวะความเปนไปของจติใจ กดี็ อยูในระบบความสมัพนัธของการ
ดํ าเนนิชวีติ ซึง่มอีงคประกอบทีอ่าศยัและเปนปจจยัสงผลตอกนั

นอกจากการสมัพนัธกบัส่ิงแวดลอม และภาวะจติ ซึง่จะองิอาศยั
เปนปจจัยแกกันดํ าเนินไปแลว ยังมีองคประกอบของการดํ าเนินชีวิตอีก
แดนหนึง่รวมเปนปจจยัด ําเนนิไปดวย โดยเฉพาะการพฒันาคนทางดาน
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จติใจทีเ่ราเหน็วาจ ําเปนนัน้ จะไมมทีางส ําเรจ็ไดถาขาดองคประกอบของ
การด ําเนนิชวีติในแดนนี้

องครวมจะมไีด ตองบรูณาการแดนทีส่ามเขาไป ใหคนเปนอสิระขึน้มา

อีกแดนหนึ่งแหงการดํ าเนินชีวิตของเรา ที่ขาดไมไดนั้น ก็คือ
ความรู และจากความรู กโ็ยงไปหาความคิดความเขาใจตางๆ ซึง่มนุษย
จํ าเปนตองมี

ในการที่เราจะเกี่ยวของสัมพันธปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมในขอที่หนึ่ง
คือจะใชทวารหรือประตู ไมวาจะชดุ ๓ หรือชุด ๖ ก็ตาม ไปสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพก็ตาม ทางสังคมก็ตาม โดยที่เจตนาของเราจะ
คิดตั้งใจวาจะเอาอยางไรหรือจะไปทํ าอะไรอยางไรนั้น เราก็คิดตั้งใจไป
ไดเทาที่เรารู หรือในขอบเขตแหงความรูของเรา รูแคไหน ก็คิดตั้งใจหรือ
มีเจตจํ านงไปไดแคนั้น เปนอันวา เราปฏิบัติตอส่ิงแวดลอม หรือเขาไป
สัมพันธกับมันไดภายในขอบเขตความรูของเรา

ทีนี้ ถาเราขยายขอบเขตแหงความรูของเราออกไป เราก็สามารถ
เกี่ยวของสัมพันธปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมไดในขอบเขตที่กวางขวางและได
ผลยิง่ขึน้ ความรูที่พัฒนาไปก็คือปญญา หรือพดูรวมอยูในคํ าวาปญญา
นัน้เอง

ปญญา นี้ จัดแยกไปไดมากมายหลายดานหลายระดับหลาย
ขอบเขต ต้ังแตความรูเขาใจตอขอมูล แลวมาเปนความรูที่ปรุงแตงความ
คิด ใหเกิดความเขาใจที่ขยายเพิ่มข้ึนไปอีก เปนการมองเห็นทางที่จะทํ า
การ จดัการ ดํ าเนินการ หรือที่จะแกปญหาตางๆ เขาใจเหตุผล หยั่งเห็น
เหตุปจจัย เห็นชํ าแรกแยกแยะรายละเอียดออกไป รูเห็นตามที่มันเปน 
จนกระทัง่เปนความสวางโพลงเห็นรวมทั่วตลอดทีเดียวหมดทั้งมวล

ปญญาซึ่งทํ าหนาที่ในขั้นระดับขอบเขตหรือแงดานตางๆ ก็มีชื่อ
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เรียกเปนคํ าเฉพาะหรือชื่อยอยแยกออกไป จึงมีคํ าศัพทที่ใชเรียกปญญา
มากมาย

ปญญาเปนองคประกอบหรือคุณสมบัติสํ าคัญ ที่จะทํ าใหการ
ดํ าเนินชีวิตสองแดนแรกทีพ่ดูมาแลว คือการสมัพันธกับส่ิงแวดลอม และ 
ภาวะที่เปนไปตางๆ ของจิตใจด ําเนินไปได โดยปญญานั้นใหแสงสวาง
สองทาง ชีท้าง บอกทางให ขยายขอบเขต อยางที่พูดมาแลววา เรารูแค
ไหน มีความคิดเทาใด ชีวิตสองแดนแรกก็ดํ าเนินไปไดในขอบเขตเทานั้น 
จนกระทั่งในที่สุดปญญาก็เปนตัวปลดปลอย ทํ าใหเกิดอิสรภาพ

หนาที่ของปญญานั้น ในที่สุดก็ไปรวมที่การปลดปลอยหรือทํ าให
เกิดอิสรภาพ นีแ้หละ

ดังจะเห็นงายๆ เราไปไหน ถาเราไมรูจักสถานที่นั้น ไมรูวาเปนที่
อะไร มสีภาพอยางไร เชนวามอีะไรที่จะเปนอันตรายตอเราบางหรือไม 
หรือแมแตแคไมรูวาเราควรจะปฏิบัติตอสถานที่นั้นหรือปฏิบัติตัวใน
สถานที่นั้นอยางไร แคนี้ความสัมพันธปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมก็ติดขัด ถูก
จ ํากดั ชักจะงึกๆ งักๆ เกๆ กังๆ ภาวะจิตก็เกิดความรูสึกอึดอัด ต้ือตัน บีบ
ค้ัน เรียกงายๆ วาเกิดทุกขข้ึนมาทนัที

แตพอรูวานีคื้ออะไร ตรงไหนมอีะไร เปนอยางไร เราควรท ําอยางไร 
จะปฏิบัติตอมันอยางไร เขาทางไหน ออกทางไหน มองเห็นทางแกไข
จัดการ พอรูทั่วหรือรูเทา ก็โลงทันที นี้คือปญญา

อีกตัวอยางหนึ่ง คนจํ านวนมากติดในพฤติกรรมเคยชินที่เปน
อันตรายตอสุขภาพกายของตนเอง ติดการพนนั ติดเกม แมกระทัง่ตดิการ
บริโภคทีท่ ําใหเปนโรคอวน บางคนติดสิ่งเมา ติดยา บางคนติดสิ่งเสพ
ทางใจ ซึ่งลวนเปนการเสียสุขภาวะ

ในการแกไข บางทตีองใชวธิกีารทีซ่บัซอน เชน การสรางความเคย
ชนิใหม การใหไดส่ิงดทีีท่ดแทน การมหีรือรวมกลุมกลัยาณมติร การฝก
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ความเขมแขง็ของจติใจ เปนตน
แตทัง้นี ้ ในกระบวนการทัง้หมดนัน้ จะตองมกีารเสรมิสรางความรู

ความเขาใจหรือพัฒนาปญญา ที่จะทํ าใหตระหนักถึงโทษภัยของสิ่งที่
ตองการแกไข ใหเหน็คณุของการหลดุพนไป ใหเหน็ทางออกในการแกไข 
ใหเกดิความพรอมใจในการทีจ่ะไถถอนตวั ตลอดจนปญญาทีจ่ะมาน ํามา
หนนุฉนัทะในการด ําเนนิกระบวนวธิแีกไขทัง้หมด

จะเหน็ไดดวยวา ถาไมหลุดโลงเปนอิสระ ทุกอยางก็ยังลงตัวจริง
ไมได ความสงบ (สันติ) ก็เสียไปหรือไมมี เพราะวา เมื่อถูกจํ ากัด คับของ 
ติดขดั อึดอัด ทั้งจิตใจและพฤติกรรมก็จะเครียด ด้ินรน อาจจะงุนงาน 
พลุงพลาน กระวนกระวาย หงุดหงิด เปนตน พรอมกันนั้น ความขุนมัว 
ความหมองใจ ก็พวงมา สูญเสียหรือไมอาจจะมีความหมดจดสดใส 
(วสุิทธ)ิ และในภาวะเชนนี้ คนก็ไมอาจจะมีความสุขจริงได ความเต็มอ่ิม
สมบูรณของชีวิตก็เกิดขึ้นไมได

เมือ่พดูโดยรวมตามภาษาของเราในที่นี้ก็คือ ไมมีสุขภาวะ
ทัง้หมดนีจ้ะเห็นวา ตัวตัดสินสุดทายก็คือ อิสรภาพ (วิมุตติ) นี่เอง 

ถาไมมีอิสรภาพ หรือความหลุดโลงนี้ สุขภาวะแทจริงที่เต็มตามความ
หมายกไ็มอาจจะเกดิขึน้ได และอสิรภาพ หรือวมิตุตนิัน้ จะมไีด กต็องมี
ปญญา ดังนัน้ ปญญาจงึเปนองคประกอบซึง่เปนทีบู่รณาการแหงสขุภาวะ

อยางไรกดี็ จะตองทํ าความเขาใจกันไวกอนวา ปญญานั้นมีหลาย
ข้ันหลายระดับอยางที่พูดไปแลว และสขุภาวะก็เปนเรื่องสัมพัทธที่แยก
ไดเปนตางขั้นตางระดับโดยสัมพันธกับองคประกอบที่เกี่ยวของโดย
เฉพาะปญญาในระดบัตางๆ นัน้

ปญญาที่จะใหบรรลุอิสรภาพแทจริง อันจะใหมีสุขภาวะสมบูรณ
เต็มตามความหมายนั้น หมายถึงปญญาที่มองเห็นชีวิตและโลกตาม
ที่มันเปน รูเขาใจความจริงของสิ่งทั้งหลาย ซึ่งทํ าใหหมดความติดของ 
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ไมมีความยึดติดถือมั่น จึงไมหวั่นไหว ไมติดของ โปรงโลง เปนอิสระ 
อยูในโลก แตไมติดโลก ทํ าการเพื่อโลก โดยใจพนอยูเหนือโลก วางจิตใจ
พอดีลงตัวตอชีวิตและโลก

ภาวะที่วานั้นอาจจะเขาใจไมงาย แตก็เห็นไดไมยากวา เมื่อคน
หลายคนประสบสถานการณที่กระทบอันเดียวกัน คนเหลานั้นจะมีความ
สงบหรอืกระวนกระวาย ความมั่นคงหรือหวั่นไหว ความสดใสสวางหรือ
ขุนมวั ความหลุดโลงหรือความกดดัน เปนตน ตางๆ กันไป โดยขึ้นตอ
การจัดการตัวเองและวางจิตใจตอสถานการณนั้น ซึ่งมีปญญาเปนตัว
แปรทางบวกสํ าคัญที่สุด

องคประกอบในการดํ าเนินชีวิตนี้ เมื่อถึงปญญาก็ครบสามแดน
ถาปญญานัน้พฒันาดพีอ ชีวิตก็จะเต็มอ่ิมสมบูรณในตัวของมัน ทํ าให
เกิดมีอิสรภาพ เรียกวาปญญาปลดปลอยชวีิตใหเปนอิสระ ท ําใหเราพน
การครอบงํ าของโลกขึ้นไปถึงแดนที่ส่ีคืออิสรภาพ

พดูอกีส ํานวนหนึง่วา เมื่อการดํ าเนินชีวิตที่มีองครวมสามแดนนั้น 
มีบูรณาการกันเปนองครวมแหงการดํ าเนินชีวิตที่ดีแลว องครวมแหง
ชวีตินัน้ กข็ามพนเครื่องหนวงเหนี่ยวคับของผูกพันขึ้นไปไดสูวิมุตติ อัน
เปนผลที่ตองการ คืออิสรภาพ ซึ่งจะท ําใหมคีวามสงบ ความสดใส และ
ความสขุทีแ่ทจริงได หมายความวาทัง้สามแดนไดพฒันาครบ จนถงึอิสร-
ภาพแลว จึงจะมีสุขภาวะที่แทได ถาไมมีอิสรภาพ สุขภาวะทีแ่ทก็มีไมได

สุขภาวะทีแ่ท ตองเปนไปตามความจรงิแหงธรรมชาตขิองชวีติ

ขอทบทวนวา ในทีน่ี้เราไดพดูถงึองครวมในการดํ าเนินชีวิตที่วา ใน
การที่จะเปนอยูหรือดํ าเนินชีวิตไดถูกตอง ระบบที่พรอมดวยองครวม
สามแดนแหงการดํ าเนินชีวิตของเรา จะตองพฒันาไปอยางมีบูรณาการ

สามแดน ที่เปนองครวมแหงระบบการดํ าเนินชีวิตของเรานั้น คือ
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แดนที่ ๑ การติดตอสื่อสารกับโลก คือการสมัพนัธกับส่ิงแวดลอม
ทางกายภาพ และสิง่แวดลอมทางสงัคม โดย

ก) การรับรู-เสพ ทางผัสสทวาร หรืออินทรีย ๖ (ตา หู จมูก 
ล้ิน กาย ใจ)

ข) การประกอบกรรม หรือพฤติกรรม ทางกรรมทวาร ๓
(กาย-ทํ า วาจา-พูด ใจ-คิด)

แดนที่ ๒ ภาวะจิตใจ หรือสภาพจิต ที่อยูขางในและเปนเบือ้งหลัง
ซึ่งใชงานและกํ าหนดนํ ากํ ากับการสัมพันธกับโลกภายนอก โดยมีเจต
จ ํานงหรือเจตนาเปนตัวทํ าการ

แดนที่ ๓ ปญญา คือความรู-คิด-เขาใจ-หยั่งเห็น ซึ่งจะเปนแสงที่
สองสวาง ชีน้ ํา บอกชองทาง ขยายขอบเขต ปรับแกและพัฒนาระบบทั้ง
หมด ตลอดจนปลดปลอยชีวิตใหมีอิสรภาพ

สามแดนนี้มิใชวาจะทํ าหนาที่ของมันแตละอยางตางหากกัน แต
มันดํ าเนินไปโดยประสานและเปนปจจัยแกกันและกัน ตรงนี้เปนจุด
สังเกตสํ าคัญที่วา การดํ าเนินชีวิตสามแดนนี้ไมใชวาแตละอยางจะ
พฒันาไปโดยลํ าพังของมันตางหากกัน แตแทจริงนั้น มนัพฒันาตัวของ
มนัเองโดยล ําพังไมได จะตองพัฒนาตัวโดยอาศยัซึ่งกันและกัน

มหีลกัการพืน้ฐานวา ชวีติเกดิมาไมไดสมบูรณในตวัทนัท ีดังนัน้ ชวีติ
มนษุยทีจ่ะเปนอยูดีได จะตองมกีารพฒันาตลอดเวลา ไมใชแครางกาย
พฒันาเตบิโตขึน้มาเทานัน้ แตการพฒันาทีแ่ทคือพฒันา ๓ แดนทีว่าขางตน

แมแตรางกายที่จะเจริญเติบโตพัฒนาอยางดีได เชนจะไมมาเจอ
หรือจบดวยโรคอวน ก็อยูที่การพัฒนา ๓ แดนนั้นแหละใหถูกใหดี

ฉะนัน้ การทีจ่ะมีสุขภาวะจึงมีขอเรียกรองพื้นฐาน หรือขอกํ าหนด
จากธรรมชาติวา มนุษยตองมีปญญาที่จะรูเขาใจธรรมชาติแหงชีวิตของ
ตน และมองเห็นตระหนักถึงความจํ าเปนในการพัฒนาชีวิตของตนนั้น 
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พรอมทั้งพัฒนาปญญาที่จะชวยใหวางใจตอชีวิตและจัดการกับการ
พฒันาชวีิตนั้นไดอยางถูกตอง

เหตุที่ชีวิตตองมีการพัฒนาตลอดเวลา ก็เพราะวา อยางงายๆ 
ธรรมดาทีสุ่ด เมือ่เรามชีวีติเปนอยู เรากต็องพบประสบการณใหมๆ  ตอง
เจอสถานการณใหมๆ  อยูเร่ือยไป ซึง่เราจะตองรูเขาใจและปฏบัิติตอมนัให
ถกูตองหรือใหไดผล นี่ก็คือเราจะตองเรียนรูมัน หาทางปฏิบัติจัดการมัน 
หรือฝกตวัปรับตัวใหเขากบัมนั ชวีติของเราจงึจะอยูดีหรือแมแตอยูรอดได

การหาทางปฏิบัติจัดการกับประสบการณและสถานการณตางๆ 
ดวยการเรียนรู ปรับตัว ตลอดจนฝกหัดทํ าการใหมๆ ใหไดผล นี้แหละคือ
การพัฒนาชีวิต ซึง่มศัีพทเฉพาะเรียกวา "การศึกษา" แปลเปนไทยวา 
เรียนรู ฝก หัด พัฒนา

ในเรือ่งธรรมชาติของชีวิตมนุษยนี้ จะตองถือเปนหลักการใหญข้ัน
พื้นฐานวา “มนุษยเปนสัตวที่ตองฝก” ตองฝกจึงจะประเสริฐ หรือ
ประเสริฐไดดวยการฝก คือตองมีการศึกษานั้นเอง

ตามปกติเราใชคํ าวาการ “ศึกษา” ซึ่งที่จริงเปนเพียงการพูดทับ
ศัพทตามภาษาสันสกฤตวา “ศิกฺษา” ตรงกับคํ าจากบาลีที่เปนภาษาพระ
วา “สิกฺขา” จะเปนศกึษา หรือสิกขา กแ็ปลเปนไทยวา “ฝก” นัน่เอง ถา
แปลขยายออกไป ก็บอกวา เรียนรู ฝกฝน หัด พฒันา อันเดยีวกันทัง้นั้น 
เพียงแตวาในตางยุคตางสมัยก็มีความนิยมและนัยแหงความหมาย
เปลี่ยนแปรแปลกกันไป

ชีวิตเราเกดิมาอยูในโลก หรือดํ าเนินไปทามกลางสิ่งแวดลอม เรา
อยูไดหรือดํ าเนินชีวิตไปได ก็เพราะมีเครื่องมือติดตอส่ือสารสัมพันธกับ
โลกหรอืส่ิงแวดลอมนั้น และมันก็เปนเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตของเรา
เองดวย (ที่จริงจะวาใหถูก ตองพูดโยงตอกันตลอดกระบวนวา เปน
เครื่องมือติดตอส่ือสารสัมพันธกับโลก ในการที่จะพัฒนาชีวิตของเรา) 



สุขภาวะองครวมแนวพุทธ๔๐

��

คือ ผัสสทวาร ๖ และกรรมทวาร ๓
เรามเีครือ่งมือติดตอส่ือสารสัมพันธ คือ ตา หู ฯลฯ จนถึงใจ แลว 

ยังไดกลัยาณมิตร ต้ังตนแตพอแม มาชวยอีก จากตาดูหูฟง เปนตน เราก็
ฝกเรากห็ดัตามที่กัลยาณมิตรสอนใหถายทอดมา วธิีการทีจ่ะเปนอยูเรา
ตองเรียนรูตองฝกตองหดัหมดทกุอยาง ไมวาจะเปนการกนิ นอน นั่ง ขับ
ถาย จนถึงจะเดิน จะพดู ตองเรียนรูฝกหดัเอาทั้งนั้น อาศัยสัญชาตญาณ
แทบไมไดเลย ตางจากสตัวชนดิอืน่ทัว่ไปทีช่วีติสวนใหญอยูไดดวยสญัชาต-
ญาณ จงึเปนความพเิศษของมนษุยอยางทีบ่อกแลววา เปนสตัวที่ตองฝก 
และประเสริฐไดดวยการฝก หรือวาฝกศึกษาแลวประเสริฐสุด

เปนอันวา ชวีติมนษุยนี้จะตองพัฒนาไป และการทีจ่ะพัฒนาไปได
นั้นก็คือพัฒนาการดํ าเนินชีวิตสามแดนที่วาไปแลว และเมื่อพัฒนาถูก
ตอง การพฒันาสามแดนนั้นกจ็ะเปนปจจัยหนนุเสริมกนัและกัน

ในแดนทีห่นึ่ง คือการสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ก็จะเห็นวา เราตอง
อาศัยความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมมาเสริมสนองจิตใจ การสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอมทํ าใหจิตใจของเรามีทางออก ทัง้ออกไปรับรูโลกหรือส่ิงแวด
ลอม ไดขอมูลประสบการณทั้งหลายที่จะมาใชในการพฒันาชีวิตของตน
และออกไปเสพหรือทํ าการตางๆ เพื่อสนองความตองการของตน ถาจิต
ใจของเราไมมีทางออกในการสัมพันธกับส่ิงแวดลอม เราก็จะอึดอัด เราก็
จะไมมีทางไดสนองความตองการ เราก็จะไมสามารถมคีวามสุข

แตในเวลาเดียวกัน ถาการสัมพันธนั้นดํ าเนินไปไมถูกตองหรือไม
ไดผล ก็กลับเกิดผลรายตอจิตใจ กลายเปนเดือดรอนเกิดทุกข

ที่วานั้นเปนแงที่จิตใจตองอาศัยการสัมพันธกับส่ิงแวดลอม แต
พรอมกันนั้น การสัมพันธกับส่ิงแวดลอมจะด ําเนินไปได และจะดํ าเนิน
ไปในทิศทางไหน อยางไร ก็ตองอาศัยจิตใจ เร่ิมดวยตองมีเจตนา ที่ชี้นํ า
ส่ังการวาจะเอาอะไรจะทํ าอะไรอยางไร ซึง่เขาไปเชื่อมตอกับตัวประกอบ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

 / 136

๔๑

��

ในใจที่อยูเบือ้งหลังมากมาย ซึง่คอยปรุงแตงหันเหเจตนา เชน ความโลภ 
ความเหน็แกตัว ความเผือ่แผเสยีสละ ความโกรธ ความรกั ความมเีมตตา
ฯลฯ เกดิเปนการคดิผกูเรือ่ง วางแผน และการแสดงออกเปนพฤติกรรม
ทางกายและวาจา พูดและทํ าการตางๆ เพื่อสนองความตองการของจิต
ใจที่เปนอยางนั้นๆ คือมภีาวะจิตอยางนั้นๆ

เสร็จแลวการสัมพันธกับส่ิงแวดลอมและภาวะจิตทัง้หมดเหลานี้ก็
ตองอาศัยปญญา อยางทีบ่อกเมื่อกี้วา มนัจะเอาอะไรทํ าอะไรอยางไรได
แคไหน ก็อยูในขอบเขตของปญญา ข้ึนตอปญญาวสัิยของเขา

ในทางกลับกัน ปญญาจะพัฒนาไปได กต็องอาศัยความสัมพันธ
กับส่ิงแวดลอม เร่ิมแตการหาขอมูล ทั้งใชอินทรีย และประกอบพฤติ
กรรม อาจจะเดินทางไปยังแหลงขอมูล เอาตาดู เอาหฟูง ไปสืบคน ไป
สอบถามดวยวาจา เพื่อจะไดขอมูลเพิ่มเติมที่จะเอามาคิดพจิารณาใหรู
เขาใจเขาถึงความจริง หรือนํ าไปใชประโยชนตอไป

แมแตในขั้นตนแคนี้ ระดับการพัฒนาชีวิตของบุคคลทั้งระบบ ก็
เขามาแสดงบทบาทรวมเปนปจจัยดวยโดยตลอด เชน ในดานพฤติกรรม
ทางวาจา ถาผูหาขอมูลรูจักพูด อาจจะไดขอมูลมาบริบูรณและชัดเจน
แตถาถามไมดี พูดไมเปน อาจไมไดรับความรวมมือ หรือไดขอมูลไมชัด
หรือไมตรงเรื่อง ดังนีเ้ปนตน

นอกจากอาศัยการติดตอสัมพันธกับส่ิงแวดลอมแลว การพัฒนา
ปญญานั้นกต็องอาศัยภาวะจิตใจดวย เชน ถาจติใจมีความใฝรู มีความ
เขมแข็ง มีความอดทน สติดี สมาธิดี การแสวงหาขอมูลตลอดจนการ
วิเคราะหวิจัยที่สืบเนื่องตอไปก็ไดผลดี แตถาไมขยัน ขาดความอดทน 
ทนไมได รอไมได มกังาย ใจลอย หรือทอถอยเร็วไว แมแตจะหาขอมูลก็
ลวกๆ ไมมีสมาธิ ใจไมอยูกับกิจ จิตไมอยูกับงาน ไดแตฟุงซานวุนวาย
พลานไป ก็คิดอะไรไมคอยสํ าเร็จ ปญญาก็พัฒนาไมได
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นี้คือการที่สามแดนของการดํ าเนินชีวิตตางอาศยัซึ่งกันและกัน ซึ่ง
จะทํ าใหเราเปนอยูและทํ าใหเราพัฒนาได และดังที่กลาวแลว เมื่อเรา
เปนอยูถูกตอง ก็คือการที่ชีวิตของเราพัฒนาไปตลอดเวลา เมื่อเรา
ดํ าเนินชีวิตถูกตอง และชีวิตนั้นพฒันาไป เราก็บรรลุผล ที่มีพรอมทั้ง
วิชชา วมุิตติ วสิทุธิ สันติ ครบทั้งหมด คือเกิดสขุภาวะ ซึง่เปนไปตาม
ธรรมดาของธรรมชาติอยางนั้นเอง



- ๒ -

สุขภาวะในระบบชีวิต-สังคมยุคไอที

เปนนกัพึง่พา ไดแตหาความสขุ แตไมมคีวามสขุ

ยอนมาพูดถึงเรื่องสุขภาวะในวงแคบอีกหนอย หันกลบัไปหาโรค
อวนอกีที คราวนี้กม็าดูความเปนอยูหรือการด ําเนินชีวิต ก็จะมองเห็นวา
คนเหลานั้นเปนอยูไมถูกตอง กนิไมเปน ใชชีวิตไมเปน ดํ าเนินชวีติไมเปน
มปีมปญหามากมาย

ท ําไมเขาจึงเปนโรคอวน ทั้งๆ ทีเ่ขาก็อยูในสังคมที่มัง่คัง่พรั่งพรอม 
มีกินมีใชบริบูรณ เปนสังคมบริโภค แตก็อยางวา มันกลายเปนพรัง่พรอม
เกินไป แลวก็บริโภคเกินไป หันไปทางไหนก็มีของใหกินใหบริโภคได
งายๆ ทันใจทันที

ตูเครื่องดื่มและตูของกินเลนตั้งวางอยูทั่วทัง้นั้น เอาสตางคหยอด
ปบ กดปุมปุบ กรั็บเอามาดื่มมากินไดเลย โดยเฉพาะนํ้ าหวานมนัทอด
กินเสพฆาเวลาไปเรื่อยๆ เคยชินหนักเขาก็อดไมได ไปๆ มาๆ ก็กลายเปน
อวนเกนิขนาด ถงึขัน้ที่นับวาเปนโรค และเปนกันมากคน เกลื่อนสังคม 
แผกระจายไปทั่ว เหมือนจะเปนโรคระบาด กลายเปนปญหาของชีวิต
และสังคม เรียกวาโรคอวน

(ตามสถิติของศูนยควบคุมและปองกันโรค [Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC)] วา ใน ค.ศ.1960/พ.ศ.๒๕๐๓ ประชากร
อเมริกนัมคีนอวนในอตัราสวน 13% แตใกลปจจบัุนคนอวนเพิม่จ ํานวนขึ้น
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เปนเกือบ 31%; ทีน่าสงัเกตมากคือ ในชวงเวลา ๒๐ ป ระหวาง 1980-
2000/๒๕๒๓-๒๕๔๓ อเมริกามีเด็กและวัยรุนอวนเพิ่มจํ านวนขึ้นเกือบ 
๓ เทาตัว – Microsoft Encarta Reference Library 2005, "Obesity")

มองลึกลงไป ปมปญหาไมใชอยูแคเร่ืองวัตถุ กับพฤติกรรมเทานั้น 
ไมใชแความีมาก กินมาก และสะดวก งาย ทันใจ ทันที เลยกินดื่มไป
เร่ือย อันนั้นก็เปนปจจัยดวย เเตมลูเหตุที่แทเปนปญหาซับซอนในจิตใจ

คนในสงัคมบรโิภคเหลานี ้ มวีถิชีวีติภายใตระบบแขงขนั จติใจมกั
เครยีดกระวนกระวาย ไมสงบ ไมมัน่คง ขาดความอบอุน ขาดความพงึพอใจ
ไมมคีวามสขุภายใน การหยบิการเคีย้วดืม่กนิสิง่เสพบรโิภคทีห่างายใกล
มือเหลานั้น เปนทางออกในการระบายความเครียด และระงับความ
กระวนกระวาย เหมือนกินดื่มแกเครียดแกกลุมหรือแกเหงาไปเรื่อยๆ

แตมองอีกชัน้หนึง่ ก็เปนปญหาในระดับปญญาดวย โดยเฉพาะ
ปญญาไมออกมาทํ าหนาที่จัดปรับแกไขใหทางออก

ข้ันตน มองอยางงายที่สุด เรียกวาเปนการไมบริโภคดวยปญญา 
หรือไมรูจกัประมาณในการบรโิภค ท ําใหกนิไมพอด ีพดูงายๆ วากนิไมเปน

ในแงของสิง่เสพบริโภคนั้นเอง คืออาหาร เขาอาจจะมคีวามรูวา
รางกายตองการอาหารสวนใดแคไหน เชนวา คารโบไฮเดรต โปรตนี ไขมนั 
อยางไหนเทาไร เขากพ็อมคีวามรู แตบางทีทัง้ที่มคีวามรู กไ็มใสใจความรู

อีกอยางหนึ่ง การที่สังคมมีขอมูลพร่ังพรอม ไมไดหมายความวา
คนจะมีปญญา ทัง้ที่ขอมูลมีใหพรอมแลว แตคนไมสนใจหาความรูจาก
ขอมลูเหลานั้น ขอมูลที่จะเปนประโยชนแกชีวิต เขาไมหา แตมัวไปเพลิน
กับขอมูลที่เปนโทษ ชนิดทีบํ่ ารุงบํ าเรอใหเกดิโทษภัยแกชีวิตของตนเอง

บางท ี แมแตมีความรูนั้นอยู แตไมเอาความรูนั้นมาใชประโยชน 
เรียกวามัวตกเปนทาสของตณัหาเสยี กเ็ลยไมไดใชปญญา คือสภาพจติ
ไมเอื้อตอการใชปญญา แตทํ าใหเกิดความประมาท เพลินไปกับความ
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ปลอยตวัตามใจตน
จะเหน็วา เร่ืองนีแ้มจะเปนปญหาดานพฤตกิรรม คือพฤตกิรรมการกนิ

หรือพฤติกรรมในการเสพบริโภค แตก็โยงกันเปนปญหาในระบบความ
สัมพนัธแหงการดํ าเนินชีวิตทั้งหมด (ครบทั้ง ๓ แดน) คือจิตใจเพลินเมา 
ปลอยพฤติกรรมใหดํ าเนินไปใตอํ านาจของตัณหา โดยขาดความเขม
แขง็ของจิตใจที่จะหนุนหรือเอื้อโอกาสแกการใชปญญา จึงไปกนิอาหารที่
เปนโทษแกชีวิตของตนเอง และติดเพลินในการเสพ จนเกดิเปนอนัตราย
ตอสุขภาพ เปนโรคภยัไขเจบ็ข้ึนมา แลวทัง้ทีรู่วาเปนอนัตราย กถ็อนตวัไม
ได ชวยตวัเองหรอืพึง่ตนเองไมได (ตองใหคุณหมอผาตดัจ ํากดักระเพาะ) 
เปนการสัมพันธปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมไมถูกตอง ในแงกนิไมเปน

ในทางธรรม การจัดการควบคุมดูแลตัวเองใหสัมพันธปฏิบัติตอ
ส่ิงแวดลอมไดอยางถกูตอง (สังวร) ทานเรียกวาเปน “ศีล”

ศีลที่เปนการปฏิบัติถูกตองตอส่ิงแวดลอมจํ าพวกสิ่งเสพบริโภค 
เรียกวา ปจจัยปฏิเสวนา หรือปจจัยสันนิสิตศีล คือศีลในการเสพปจจัย

ปจจัย คือวัตถุส่ิงของกินใชที่เปนเครื่องเกื้อหนุนชีวิต ศีลในการ
เสพปจจัย จึงหมายถึงการปฏิบัติคือกินใชเสพวัตถุใหถกูตองตามความ
หมายของมันที่จะเปนเครื่องเกื้อหนุนชีวิต

ถากนิใชเสพวัตถุ เชนกินอาหารไปแลว มนัไมเปนปจจัยเกื้อหนุน
ชีวิต แตกลายเปนพิษเปนภัยตอชีวิต กแ็สดงวาปฏิบัติตอวัตถุนั้นไมถูก
ตอง คือ กนิไมเปน ใชไมเปน สัมพนัธไมเปน

เมื่อปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมจํ าพวกวัตถุเสพคือของกินของใชไมถูก
ตอง ไมเปน ก็คือขาดศลีในการเสพปจจัย ที่เรียกวา ปจจัยปฏิเสวนา
(ปจจัยสันนิสิตศีล) นี่กแ็สดงวาเสียศลี คือมีการดํ าเนินชีวิตที่ผิด เปน
ชวีติที่ขาดการพัฒนาไปขอหนึ่งละ

ปรากฏวา คนไทยสวนใหญ ทั้งที่บอกวาตัวเปนชาวพุทธ แตไมรู
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จกัแมแตศีลข้ันตนๆ อยางปจจัยปฏิเสวนานี้ นี่อะไรกัน แลวเขาจะได
ประโยชนอะไรจากพระพุทธศาสนาที่เขาบอกวาเขานับถือ

ปจจยัปฏเิสวนานี้ เปนเพียงศีลอยางหนึ่งในศีลหลายประเภท ที่
เปนการสัมพันธปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมอันหลากหลาย ที่จะตองแบงแยก
ประเภทออกไป

เร่ืองศลีประเภทตางๆ ตลอดถึงวิธีพัฒนาคนวาจะฝกอยางไรใหมี
ศีลในการเสพปจจัยเปนตนนี้ จะตองหันกลับมาพูดกันอีกครั้ง แตตรงนี้
เอาไวแคนี้กอน

ตอนนีม้าพดูกันตอไปในเรื่องสภาพชีวิต หรือการดํ าเนินชีวิต ของ
คนในยุคสมัยปจจุบัน

ไดพดูแลววา โรคอวน ที่เปนปญหาจากพฤติกรรมในการกินของ
คนอเมริกันนั้น มีปมลึกแฝงอยูในจติใจ เปนเพราะปญหาจิตใจดวย

อยางที่วา ในวิถีชีวิตแบบตะวันตกนั้น คนมีจิตใจไมสบาย มี
ความเครียดมาก เรารอนกระวนกระวาย บางทีก็รูสึกโดดเดี่ยว เหงา 
วาเหว เมือ่อยูลํ าพัง หรือแมแตอยูกับคนมาก แตก็ไมอบอุน เหมือนตัว
คนเดยีว พอวาง หรือมีเวลาวางแทรกเขามาหนอย ไมรูจะทํ าอะไรดี หัน
ไปหันมา เจอของกินของเสพสะดวกเหลานี้ กจ็บัใสปาก หันไปหันมา
เจอตูเครื่องดื่ม กเ็อาโคกมาดื่มซะ เดี๋ยวดืม่ เดี๋ยวกนิ จุกจิกๆ ไปๆ มาๆ ก็
เลยอวนไป กลายเปนการซํ้ าเติมตัวเอง

 ทัง้นี้ก็เพราะภาวะจิตใจที่ไมมีความเต็มอ่ิม มแีตความขาดความ
พรอง สืบเนือ่งจากแนวคิดความเชื่อพื้นฐานที่มีอยูในตัวโดยไมตระหนัก 
(เชนแนวคดิแฝงในยคุอตุสาหกรรมทีว่า คนจะสขุทีสุ่ด เมือ่มวีตัถเุสพมาก
ทีสุ่ด) พรอมทัง้ระบบการอยูรวมกนัและวถิชีวีติในสงัคมแบบแขงขนัตวัใคร
ตัวมนั แยงกนัหาความสขุ แยงกนัไขวควาเกยีรต ิ อัดประดงักนัออกมาบีบ
ค้ันจติใจทํ าใหมีความเรารอน เครียด โดดเดี่ยว ทั้งวาวุนและวาเหว อยู
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กับตัวเองไมได ก็เลยตองเที่ยวหาพึง่พาสิ่งภายนอก เพื่อหนีความทกุข 
และหาความสขุ กลายเปนการหาสิ่งพึ่งพาที่จะชวยใหมีความสุข

การพึ่งพาเพื่อหาความสุขนั้นแสดงออกในลกัษณะตางๆ การกิน
เสพกเ็ปนลักษณะหนึ่งของการพึ่งพาวตัถเุพื่อหาความสุข ซึง่กช็วยใหเขา
ไดความสุขในระดับหนึ่ง แตก็เปนสิ่งทีเ่รียกวา ความสุขแบบพึ่งพา

ความสุขแบบพ่ึงพา กคื็อความสุขที่ไมมีในตวัเอง ท ําใหคนสูญ
เสียอสิรภาพ ตองพึ่งพาวัตถุภายนอก ขาดสิ่งเสพจากภายนอกไมได ถา
ไมมีส่ิงเสพก็ไมมีความสุข ขาดสิ่งเสพเมื่อใดก็เปนทกุขทันที มนุษยพวก
นี้จึงขาดอิสรภาพ

ทีว่าขาดอิสรภาพ ก็เพราะไมมีความสุขนั่นแหละ จึงตองขึ้นตอส่ิง
อ่ืนในการทีจ่ะเปนสขุ คือ เมือ่ไมมคีวามสขุ กจ็งึตองเทีย่วหาความสขุ และ
ทีต่องเทีย่วหากเ็พราะความสขุนัน้อยูทีส่ิ่งอืน่ขางนอก จงึเปนความสุขแบบ
พึง่พา และเปนความสุขที่ตองหา เพราะเปนความสุขที่ตัวเองไมมี

ความสุขแบบพึ่งพานี้ เปนความสุขที่ไมแท เปนความสุขที่ไมมีอยู
ในตัวเรา ตองขึน้กับส่ิงอื่น ถาไมมีส่ิงอื่นบํ ารุงบํ าเรอ ไมมีส่ิงเสพบริโภค ก็
จะทุกข ก็จะรอนรนกระวนกระวาย ความสุขประเภทนี้จึงไมปลอดภัย

จะเหน็วา พฤติกรรมสนองการหาความสุขแบบพึ่งพานี้ เปนเรื่อง
โยงกนัหมดทัง้พฤติกรรมกินเสพนั้น กับภาวะจิตใจ และความสัมพันธใน
สังคม การกนิจกุกนิจิกจนเปนโรคอวนนี้ อาจเปนทางออกของคนทํ านอง
เดยีวกบัการติดบุหร่ี ตลอดจนการพึ่งสิ่งเสพติดอยางอื่นๆ

ถาแกปญหาแบบองครวมหรือครบวงจรไมได อาจจะตองเลือก
เอาระหวางทางเลือกตางๆ ในการเสพติด วาจะใหคนเสพติดอะไรที่มี
โทษภยันอยที่สุด กอนที่เขาจะหลุดพนจากการเสพติดไปได

ปรากฏวา มนษุยในยุคปจจุบันนี้ เตม็ไปดวยความสุขแบบพึ่งพา
กนัทั่ว ความสุขแบบพึ่งพานัน้ ในเมื่อมนัเปนความสุขที่ไมเปนอิสระ ขาด
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ส่ิงภายนอกไมได และสิ่งภายนอกก็คือไมไดมีอยูในตัว เมือ่ตางคนตาง
หาความสุข มองในวงกวาง กต็องแยงชิงเบียดเบียนกัน ท ําใหสังคมไม
สงบสขุ แลวแตละคนที่อยูในสังคมนั้นก็สุขสงบไมไดไปดวย

พฒันาวธีิหาความสขุ แตไมพฒันาศกัยภาพทีจ่ะมคีวามสขุ

ทีนี้ สังคมอเมริกันที่เขามีพร่ังพรอมอยางที่วามานั้นได พูดกัน
ตรงๆ กต็องเปนสังคมที่เอาเปรียบสังคมอื่น เปนที่ยอมรับกันวา สังคม
อเมริกันมปีระชากรเทียบเปนอัตราสวนของโลกเทากับ ๔.๕% แตบริโภค
ทรัพยากรของโลกประมาณ ๓๐-๔๐% เรียกวากนิเกินตัว

ถาจะใหประเทศอืน่มัง่คัง่พรัง่พรอมบรบูิรณอยางประเทศอเมรกิานี้
กต็องกนิเกนิตวัเหมอืนอยางประเทศอเมรกิา แลวจะมอีะไรใหกินละ

หมายความวา ขณะนี้ก็เหมือนกบัวา ประเทศอื่นยอมใหอเมริกา
กินเยอะๆ เพราะอเมรกิากิน ๓๐-๔๐% เหลือใหคนอื่นกิน ๖๐-๗๐% 
แลวประเทศอเมรกิา ตามสถติิป 2000 มปีระชากร ๒๗๕ ลานคน (2004 มี
๒๙๓ ลาน) เทากบัประมาณ ๔.๕ % ของประชากรโลกทีม่ี ๖,๑๐๐ ลานคน 
นีคื่อประชากร ๔.๕% บริโภคทรพัยากรของโลก ๓๐-๔๐% ในทีน่ีเ้ราเอา
แค ๓๐% กคํ็ านวณออกมาวา คน ๑% บริโภคทรัพยากรของโลก ๖.๖%

ทนีี ้ถาคนทัง้โลกจะกนิแบบอเมรกินับาง กห็มายความวา ประชากร
ในโลกจะตองบริโภคทรพัยากรของโลก ๖๖๐% คือบริโภคทรพัยากรเกนิ
กวาทีโ่ลกมอียูไปอีก ๕๖๐% หรือเกนิทีม่ไีปถงึ ๕.๖ เทา เมือ่โลกนีม้ไีมพอ
ใหกิน ก็คงตองไปหาจากดาวพระอังคาร ซึง่ยังไมเห็นวาจะมอีะไรใหเรา

เร่ืองที่เปนไปไมไดนี้เราจะขามไปกอน ปญหาตอนนี้ก็คือ ใน
ประเทศทีร่ํ่ ารวยมกีินมากมายสะดวกสบายถึงอยางนี้ ก็ปรากฏวาคนยัง
ไมมีความสุข หรือกลับมีทุกขหนักขึ้น แลวความสุขที่มีอยูบาง ก็เปน
ความสุขแบบพึ่งพา ตองหากันวุน ในตวัเองไมมีความสุขเลย กลายเปน
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สุขภาวะทีเ่ลื่อนลอย
ยิง่กวานัน้ พอหันไปเที่ยวหาความสุขแบบพึ่งพา ฝากความสุขไว

กบัวตัถเุสพบํ ารุงบํ าเรอที่สะดวกทันใจดวยเทคโนโลยี ไปๆ มาๆ ก็กลับ
เสียสุขภาวะดานรางกาย เกิดปญหาโรคภัยไขเจ็บมีโรคอวนขึ้นมาอีก
ปญหากย็ิง่ซับซอนพัลวันจนไมรูจะจับจุดแกที่ตรงไหน

เงือ่นสํ าคัญก็คือการขาดหรือไมมีความสุขอยูในตัว ไมมีอิสรภาพ
ในตน ทีท่ ําใหตองวายวนวิ่งวุนไปทุกทิศทุกทางจนขาดจุดหมาย

สภาพจติขาดความสขุ ทีท่ ําใหตองคอยเทีย่วหามาเตมินี ้วเิคราะห
ลงไปแลวจะพบปมปญหาจิตใจมากมาย ซึง่เปนเรือ่งของความขาดการ
พฒันาทางจติใจนัน่เอง จงึไมรูจกัฝกจิตใหมีความเขมแข็ง ควบคุมบังคับ
จิตใจของตัวเองไมได และไมมีความสุขภายใน ทั้งในจิตใจ และจาก
ความสมัพันธในสังคม หรือจากการอยูกับส่ิงแวดลอมทั่วไป

แลวกโ็ยงไปที่ปญญา ซึง่ก็ไมไดพัฒนาใหถกูทาง ไมรูเขาใจชีวิต
ของตัว ไมรูจักปฏิบัติตอส่ิงแวดลอม ไมรูจักแกปญหาจิตใจของตัวเอง 
ไมรูจักการดํ าเนินชีวิตที่ถูกตอง ไมรูจักเปนอยูใหถูกตอง เรียกวาขาด
ปญญาพื้นฐานเลยทีเดียว

ยํ ้าปญหาวา คนขาดปญญาพื้นฐานในการมีชีวิต เขามแีตความรู
ขอมูล เขาหาแตความรูเชงิเทคนิคทีจ่ะแสวงหาสิ่งเสพบริโภค เขาพัฒนา
แตความรูในการประกอบอาชพีบางอยาง ซึง่เปนเพยีงเครือ่งมอืหาเลีย้งชพี 
ทีจ่ะสนองความตองการในการมส่ิีงเสพบรโิภค

พอถงึตรงนี้ ก็เขาจุดที่พูดสรุปไดงายๆ วา คนที่หวังความสุขแบบ
ทีต่องหา แบบพึ่งพาเหลานั้น พากันวุนวายกับการพัฒนาความสามารถ
ในการหา(ส่ิงเสพที่จะทํ าใหมี)ความสุข แตเขาไมไดพัฒนาความ
สามารถที่จะมีความสุข ก็เลยไปไมรอด

ทํ าไมจึงไปไมรอด กเ็พราะวา เมื่อคนไมพัฒนาความสามารถที่จะ
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มีความสุข พอเขาพัฒนาความสามารถในการหาสิ่งเสพที่จะมาบํ าเรอ
ความสขุไดมากขึ้น เขาเกง เขามีวิธีการหาความสุขไดมากมาย (แตเปน
ความสขุแบบพึ่งพาทั้งนั้น)  เขามีส่ิงเสพบริโภคเหลือลน แตพรอมกันนั้น
โดยไมรูตัว ปรากฏวาความสามารถทีจ่ะมคีวามสขุของเขาไดลดนอยลงไป

ถงึตอนนี ้ เขากต็กทีน่ัง่ล ําบาก พอหาสิง่บ ําเรอความสขุมาไดมาก 
แตความสามารถทีจ่ะมคีวามสขุลดลง เขากย็ิง่ตองหาสิง่เสพมาใหไดมาก
ข้ึนๆ เพยีงเพือ่จะดงึระดบัความสขุไวใหคงอยูแมแตแคเทาเดมิ

เขาอยูในสงัคมระบบแขงขนั แคแขงกบัคนอืน่กเ็หนือ่ยแทบแยอยู
แลว นีย่งัตองมาหาเครือ่งเตมิความสขุแขงกบัความสามารถมสุีขทีล่ดลง
ไปๆ อีก บางทคีวามสขุทีไ่ด กเ็ลยไมเทาไมทนัความทกุขทีข่ยายตวัออกไป

อีกดานหนึง่ พอดตัูวเองอกีท ี ปรากฏวา ในกระบวนการวิง่หาสิง่
เสพมาเตมิความสขุ แขงกบัการลดลงของความสามารถทีจ่ะมคีวามสขุนี ้
เขากลายเปนคนทีสุ่ขไดยากขึน้ พรอมกบักลายเปนคนทีท่กุขไดงายขึน้ดวย

อะไรกนั คนเราเมือ่เตบิโตเจรญิพฒันาขึน้ กค็วรจะเปนคนทีม่คีวาม
สุขไดงายขึน้ พรอมกบัเปนทกุขไดยากขึน้ ถาคน ทกุขงาย-สขุไดยาก อยาง
นี ้กแ็สดงวาสวนทางกบัการพฒันา

ดูเถดิ คนยคุปจจบัุนนี ้เมือ่ยงัเปนเดก็เลก็ๆ หวัเราะงาย ยิม้งาย (ถงึ
แมจะรองไหงายดวย) ไมตองมอีะไรมาก กเ็ปนสขุได แตพอโตขึน้มาเปนผู
ใหญ ชกัจะยิม้ยาก มคีวามสขุไดยาก และมทีกุขกนัมากขึน้ทกุที

ถาเราพฒันาชวีติถกูตอง เรานาจะยิม้งาย สุขงายขึน้ ในขณะทีด่าน
ทกุขควรจะลดลงไป คือ ควรจะ สขุไดงาย และ ทกุขไดยาก

เมื่อวิเคราะหคนและสังคมอเมริกัน ก็จะเห็นชัดวา ในเรื่องคน 
หรือในดานชีวิต เขาเจอทัง้หมดอยางที่ไดพูดมานี้ จนถงึขัน้ที่เขาแทบจะ
ไปไมไหวแลว จงึไดเกิดปรากฏการณสังคมแปลกๆ มาเรื่อยๆ มีวัฒน-
ธรรมทวนกระแส ต้ังแตชวงปลายทศวรรษ 1950s ที่เกิด Beat 
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Generation หนุมสาวหันมาหาทางออกดวยวิธีทางจิตใจและธรรมชาติ 
สมาธิเฟอง Zen โดดเดน ตอดวยอีกทศวรรษถัดมาก็มีพวก Hippies

หลงันัน้ ศาสนาตะวันออกเขาไปกันใหญ ทั้ง Yoga, Rajneesh, 
Hare Krishna, TM (Transcendental Meditation), Sun Myung Moon 
(Unification Church) ตลอดถึง Vajrayana (ในที่นี้ = Tibetan 
Buddhism) มทีัง้พวกท ําประโยชน ทั้งพวกหาประโยชน

ถาเขาใจสภาพจิตและสภาพสังคมตะวันตกที่เปนมาในภูมิหลัง
ของเขา กจ็ะไมนาแปลกใจวาทํ าไมคนที่นั่นจึงหันมาหาทางออกทางจิต
ใจกนัมาก และท ําไมความสนใจสมาธิจึงฟูฟาถึงกับเปนเหมือนแฟชั่น

ส่ิงที่นาใสใจพิจารณาอยูที่วา เขาเขาใจและใชประโยชนจาก
สมาธิอยางถูกตองและตรงตามคุณคาที่แทจริงของมันหรือไม บางที 
หรือมกัจะเปนวา คนเหลานัน้สนใจและใชสมาธเิพยีงเพือ่แกปญหาจติใจ
ของเขาเทานั้น แมวานั่นจะเปนการดีมีประโยชนในระดับหนึ่ง แตมีจุด
เขวสํ าคัญที่วา เขาไมไดเขาใจและไมไดมองเห็นสมาธินั้นในฐานะองค
ประกอบของการด ําเนนิชวีติที่ดีหรือเปนองครวมในระบบการพฒันามนษุย
(มองสมาธอิยางแยกสวน ไมเห็นสมาธินั้นในระบบองครวม)

ถาเขาเอาแคนั้น ก็อาจจะเปนเพียงอาการของสังคมตะวันตกที่
แลนไปสดุโตงอกีดานหนึง่ คราวหนึง่ไปสดุโตงทางวตัถ ุ อีกคราวหนึง่กไ็ป
สุดโตงทางจติ (หมนุกลบัไปคลายสงัคมชมพทูวปียคุกอนใกลพุทธกาล)

ทีจ่ริง อาการแลนสุดโตงก็เหมือนจะปรากฏออกมาอยูแลว ดังที่
ไดมขีาวแปลกๆ ในสังคมอเมริกันที่คนเหมือนกับสติลอยกันมากขึ้น หรือ
จติใจชักจะฟนเฟอน หรือควบคุมตัวเองไมได

ดานจิตใจ อาการตื่นสมาธิคลายจะซาลง แตเลื่อนเลยออกไป
กลายเปนความสนใจในเรื่องที่ลึกลับซับซอนมากขึ้น ดานกินอยู ก็
บริโภคกนัยัง้ไมไดจนโรคอวนระบาด อีกดานหนึ่ง เด็กนักเรียนประถม-
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มธัยม อยูๆ  กเ็อาปนไปยงิครแูละเพือ่นนกัเรยีนแบบกราดๆ ไป ฆากนัตาย
อยางไมตองคดิค ํานึงถึงอะไร ขณะที่เดก็วยัรุนฆาตวัตายกนัมากจนสถิติ
พุงสูงอยางผิดประหลาด เปนปรากฏการณที่สังคมซึ่งพัฒนาตามอยาง 
กเ็ดนิตามรอยดวยอยางเห็นไดชัด (เมอืงไทยในระยะทีผ่านมาใกลๆ  นี ้ ดู
จะตามไดจนบางเรือ่งกล้ํ็ าหนาตวัอยาง)

เร่ืองเหลานี้ เมื่อมาถึงสังคมที่ดอยคอยตาม ถาไมระวังใหดี 
ปญหาจะยิ่งซับซอนและหนักหนาขึ้นอีก เพราะอะไร? ก็เพราะปญหา 
“ความสุขจากการไมตองทํ า” จะมาซํ้ าเขาอีก

พวกคนในประเทศพัฒนาแลว ที่ผานยุคอุตสาหกรรมมากวา ๒ 
ศตวรรษนัน้ มีภูมิตานทานทุกขจากประสบการณของสังคมมามาก และ
ไดปลูกฝงนิสัยรักงานหรือทนงานมาอยางดี ยอมไดเปรียบในดานนี้

อธบิายนิดหนอยวา ถาคนมีการศึกษาที่ถูกตอง คือการศึกษาที่
แทจริง เขาจะพัฒนาความใฝรูข้ึนมา อยางที่วาแลวแตตน และพรอมกัน
นัน้ กจ็ะพัฒนาความใฝท ํา หรือใฝสรางสรรค คือความอยากทํ าใหดี ข้ึน
มาดวยเชนกัน ซึ่งเปนเรื่องธรรมดาของธรรมชาติ เพราะอยากรู-อยากทํ า 
ทีแ่ท มาดวยกัน

เมือ่รูความแตกตางวา อันนี้ดีแลว แตอันนี้ยังไมดี ยังไมสมบูรณ
นาพอใจ กอ็ยากทํ าใหมันดี แลวจะทํ าอยางไรใหมันดี ก็ตองหาความรูที่
จะท ํา เมือ่หาความรูและทํ าดวยความอยากรูอยากทํ า ก็มีความสุขจาก
การหาความรูและจากการทํ า คือ การหาความรู และการทํ า(งาน) เปน
ความสุข เมือ่การท ํางานสรางสรรคเปนความสุข นั่นคือการศึกษาไดกาว
ไปในขั้นสํ าคัญ

แตตรงขาม เมือ่ไมมกีารศกึษา คนไมพฒันา เขาไมกาวจากความรู
สึกไปสูความรู ความสขุของเขาอยูทีก่ารไดเสพ คือไดรับการปรนเปรอหรอื
บํ ารุงบ ําเรอ พดูรวบรดัวา ความสขุของเขาอยูทีก่ารไมตองท ํา ถาจะท ํา ก็
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คือตองท ํา และเปนความทกุข ตอนนี ้การท ําเปนความทกุข และความสขุ
เกดิจากการไมตองท ํา

เมือ่ใดแหลงความสขุของคนเหลอือยูอยางเดยีว คือการเสพ ความ
สุขอยูทีก่ารไดเสพ ความสขุอยูทีก่ารไมตองท ํา และการท ําเปนความทกุข 
เมือ่นัน้ ภาวะทกุขงาย-สุขไดยาก จะยิง่ทบทว ีบุคคลจงึประสบปญหาชวีติที่
หนกัขึน้ ขณะทีสั่งคมกจ็ะยิง่ตํ ่าทรดุลงเปนธรรมดา

เทคโนโลยยีิง่กาวหนา พามนุษยทีไ่มพฒันาใหยิง่ถอยจม

ในเรือ่งทีพ่ดูมาทั้งหมดนี้ ต้ังแตเร่ืองโรคอวน เร่ืองความพรั่งพรอม
สะดวกสบาย ตลอดจนการหาความสุขแบบพึ่งพา และความสุขจากการ
ไมตองทํ านั้น มีส่ิงสํ าคัญที่สุดอยางหนึง่เกีย่วของอยูตลอดเวลา แตไมได
พดูออกชือ่มา ส่ิงนัน้คอืเทคโนโลยี

เทคโนโลยีมีบทบาทสํ าคัญอยางยิ่ง ถึงขั้นที่เรียกไดวาเปนตัว
บันดาลใหมนษุยไดมาอยูในโลกที่มีความเจริญอยางที่เปนอยูขณะนี้ ดัง
นัน้ ความสขุ ความเจริญ และปญหาทั้งหลายที่ไดพูดมา จึงเกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีทั้งนั้น

อยางไรกต็าม ในที่นี้เราไมมีเวลาที่จะมาพูดถึงเทคโนโลยี ที่เปน
เร่ืองใหญนี้ใหยืดยาว แตกระนั้นก็พูดไดส้ันๆ แบบครอบคลุมวา ในยุค
สมยันี ้ถามนุษยจะบรรลุจุดหมายแหงการมีสุขภาวะ เขาจะตองเรียนรูที่
จะสมัพนัธปฏิบัติตอเทคโนโลยีนั้นใหถูกตองใหได

พูดในทางยอนกลับวา ถามนุษยไมรู จักสัมพันธปฏิบัติตอ
เทคโนโลยีใหดี สุขภาวะก็ไมมีทางสํ าเร็จ

กลาวอยางรวบรัด เทคโนโลยีมีบทบาทสํ าคัญ เชน
-  ขยายวสิยัแหงอนิทรยีของมนษุย เชน ตาเหน็แคของใหญใกลๆ  

พอมกีลองจลุทรรศนและกลองโทรทรรศน เปนตน ก็เห็นแมแต
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ส่ิงทีเ่ลก็หรือไกลเกินคํ าพูด มือคนขนดินไดวันละนิดหนอย รถ
แบคโฮมาคันเดียวก็ทํ  างานได มากกว าคนเป นร อย  มี
คอมพวิเตอรกข็ยายวสัิยของสมองคนออกไปอกีมากมาย ฯลฯ

-  สรางเครื่องอํ านวยความสะดวกสบาย  อยางที่ฝร่ังชอบพูดวา      
comfort and convenience ซึง่เหน็กนัชดัอยูแลว ไมตองบรรยาย

-       เปดชองทางสรางโอกาส เชน มืดแลวหรือที่นั้นมืดจะทํ าอะไรไม
ได กม็แีสงไฟฉายไฟฟามาใหทํ าได ชองทางใหมหรือชองทางที่
ไมนึกวาจะเปนไปไดก็เกิดก็มีข้ึน ในการทํ ากิจธุระหรือดํ าเนิน
กิจการตางๆ แลวกท็ ําใหมโีอกาสเขาถงึขอมลู หรือแหลงความรู
หลากหลายมากมาย ฯลฯ

-   ยนและยดืเวลาของมนษุย (เวลาของธรรมชาตเิทาเดมิ) ท ําใหท ําการ
ตางๆ ไดรวดเรว็ ประหยดัเวลา ออมเวลา ท ําใหมนษุยมเีวลาวาง
มากขึน้ โดยเฉพาะมนษุยบางพวกกลายเปนผูมเีวลาเหลอืเฟอ

เมือ่วาตามหลกัการ เทคโนโลยกีเ็ปนปจจยั เมือ่มนัเปนปจจยัของชวีติ 
กคื็อตองเกือ้หนนุการด ําเนนิชวีติทีดี่ และเกือ้หนนุระบบการพฒันามนุษย

ถามนษุยสัมพันธปฏิบัติตอเทคโนโลยีแลว ไมเกือ้หนนุการด ําเนนิ
ชวีติทีดี่ ไมเกือ้หนนุการพฒันาชวีติของมนษุย ก็คือไมทํ าใหเทคโนโลยีเปน
ปจจยัตามหลกัการทีว่านัน้ และนัน่กคื็อการสัมพันธปฏิบัติตอเทคโนโลยี
อยางไมถกูตอง เปนการปฏบัิติทีผิ่ด และเมือ่พดูตามภาษาของเราในทีน่ี ้ก็
คือจะท ําใหสูญเสยีสขุภาวะ และปญหาเรือ่งสขุภาวะจะตองเกดิขึน้แนนอน

พวกมนษุยทีป่ระสบปญหาทีว่ามาขางตนนัน้ ไมรูไมเขาใจหลกัการนี ้
คือขาดปญญาพืน้ฐานของชวีติ คนพวกนีม้องบทบาททกุขอของเทคโนโลยี
ไปรวมไวทีก่ารหาเสพหาสขุอยางเดยีว คือพวกเขาคดิวา เรามเีทคโนโลย ี
เราใชไอท ี ขยายวสัิยแหงอนิทรยีใหเกงกาจ จะไดมอํี านาจยิง่ใหญ จะได
ทํ าไดหาสิ่งเสพบริโภคบํ ารุงบํ าเรอกันใหเต็มที่ เราจะมีเครื่องอํ านวย
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ความสะดวกสบายสะสมไวพร่ังพรอมทุกอยาง เราจะมีชองทางและได
โอกาส แลวกม็เีวลาสนกุสนานบนัเทงิหาความสขุกนัอยางไมมขีีดจ ํากดั

ขอทีค่วรยํ้ าไวในที่นี้ คือเร่ืองการปฏิบัติตอเวลา หรือการใชเวลา 
ขณะทีเ่วลาวางนั้นเปนกํ าไรกอนใหญที่มนุษยยุคไอทีไดมา แตเมื่อเขาใช
ผิด คือปฏิบัติตอมันไมถูกตอง มนุษยเหลานั้นก็ใชมันทํ าลายชีวิตและ
ท ําลายสังคมของเขาเอง

จะเหน็ชดัวา เวลานี้ คนสวนใหญในสังคมนี้ ใชเวลาวางเที่ยวเสพ
ส่ิงบํ าเรอและกิจกรรมบันเทิง ประเภทมัวเมาบางมอมเมาบาง เพื่อหา
ความสขุ สะสมนิสัยที่มุงแตจะเสพและสนุกสนานกันตั้งแตยังเด็ก  ตอง
มโีทรศพัทมือถือ เพื่อเอาไวเปนสื่อเสพ ไมใชเพื่อส่ือสาร พูดคุยเรื่องราว
แหงความหลงเพอ ตองมีมอเตอรไซคเอาไวไปซิ่งบาง ไวชวนกันไปหาที่
ชมุนมุมัว่สมุบาง ตองมีตองใชคอมพิวเตอรเพื่อเลนเกมหรือแชตกัน

คนไทยเองพดูกนัมาก ฟงเหมือนวา คนไทยติดการพนันเปนนิสัย
ฝงใจยิง่กวาคนในสังคมอื่นใดทุกชาติพันธุ แตความจริง มนุษยทุกชาติก็
ชอบเสีย่งโชคเสีย่งทายกันทั้งนั้น ถาคนไทยจะเปนชนพวกหนึ่งที่มีความ
หนกัเอยีงหรอืด่ิงไปในทางนี้ ก็นาจะเปนเพราะขาดแรงดึงหรือตัวดุลดาน
อ่ืนมาถวง เมื่อเอียงดิ่งไปขางเดียวบอยๆ นานเขา ก็สะสมความเคยชิน
จนกลายเปนลักษณะเดนพิเศษที่สังเกตไดชัดเจน

ตัวอยาง เชน หมูบานในดนิแดนแถบหนึง่ อยูกนัสงบเรยีบรอยจนชนิ 
เวลาเหน็อะไรแปลกตา ชาวบานจ ํานวนมากชอบทายหรือเลยตอไปเปน
พนนักนั แมแตมคีนแปลกหนาตางถิ่นผานเขามา บางคนก็สนุกเอามา
ทายกนั เชนวา สองคนที่เขามานั้น ทายซิวาเปนพี่นองกัน หรือเปนนาย
กบัลูกนอง และคนไหนเปนพี่ หรือคนไหนเปนนาย ฯลฯ

แตดินแดนอกีแถบหนึ่งมีภัยอันตรายมาก มีความหวาดระแวงสูง 
ในแตละหมูบาน เวลามคีนตางถิน่เขามา คนจะตืน่ตวัระวงัภยั สอดสายตา
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ดูหฟูงวาจะมีอะไรผิดหูผิดตา เตรียมสู (ไมมีใจจะมาคิดทายหรือพนัน)
อีกถิ่นหนึ่ง คนใฝศึกษาหาความรู ที่หมูบานหนึ่งมีบางคนชอบ

บันทกึเหตกุารณ พอมีคนแปลกหนาตางถิ่นมา ก็จะตามเรื่องวามีอะไรที่
เปนเรื่องราวนาบันทึกไวหรือไม

นีคื่อตัวอยางตวัดลุหรือแรงดงึดานอืน่ เชน ภัยอนัตราย เหตบีุบค้ัน 
การสะสมนสัิยทีต่างกนั เปนตน ถาไมมปีจจยัภายนอกบบีค้ัน แลวยงั
ปลอยกนัเรือ่ยเปอย นสัิยเสีย่งโชคเชงิพนนั (ไมใชเสีย่งโชคแบบผจญภยั) 
กจ็ะเดนแรง แมแตเร่ืองทีค่วรเปนประโยชนดานอืน่ กม็าจบทีก่ลายเปน
เร่ืองพนนั เชน กีฬาก็ไมมีคุณคาในฐานะของกีฬา แตกลายเปนรูปแบบ
หนึง่ของการพนนั (เชน พนนับอลล) พาใหคนจมอยูในภาวะจติลุมหลงมัว
เมาแหงโมหะ และพาสังคมใหตกตํ่ าเสื่อมโทรม

ฉะนัน้ ตองพยายามแกไข เชน หาหรือสรางแรงดึงดานอื่น ที่จะฝง
เปนนสัิยฝายดงีาม ข้ึนมาดลุหรือน ําออกไป ซึง่ตองท ํากนัไปเรือ่ยๆ ในระยะ
ยาว ไมใชปลอยเรือ่ยเปอย หรือยอมรับความพายแพ

แตทีเ่ปนอยู แทนทีจ่ะพยายามแกปญหา กลบัท ําการทีเ่หมอืนบอก
วายอมแพหรือหมดทางสู เลยหนัไปสงเสรมิ ยิง่ยํ ้านสัิยพนนัใหหนกัแนนฝง
ลึกยิง่ขึน้ เร่ืองทีค่วรอยูแคชายขอบ กลายเปนมาไดที่เดนหรากลางสังคม

เมือ่หาทางจัดใหมีเร่ืองแจคพ็อตกันอยูเร่ือย คนก็รอหวังแจคพ็อต
กนัอยูนัน่ ถาไมระวัง ปลอยใหเพลินกันดื่นไป ก็จะกลายเปนการเสริมยํ้ า
นสัิยรอโชคหลงลาภลอย คนหนึ่งคนเดียวหรือไมกี่คนไดผล แตคนสวน
ใหญมากมายปลอยเวลาผานเปลา อาจจะเสียการศึกษาคนควาหรือเสีย
การเสยีงาน คนหนึ่งคนเดียวไดเงิน แตคนจํ านวนเปนแสนเปนลานเสีย
นสัิย ไมกี่บุคคลไดผลประโยชน แตสังคมเสียคุณภาพอยางยากจะกู

นอกจากปญหาการมีเวลาวางมากมายที่ใชไมถูกตองแลว การ
เสพเทคโนโลย ีโดยเฉพาะไอที แบบหลงใหลติดเพลิน ยังทํ าใหระบบการ
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บริหารชีวิตของคนผูเจริญเหลานี้แปรปรวนวิปริตไปหมด แมแตการ
บริหารรางกายก็เรรวน เรียกวาเสียดุลแหงอิริยาบถ เร่ิมเสียสุขภาวะตั้ง
แตดานนอกของชีวิต เร่ิมดวยในชีวิตประจํ าวัน

ไมใชแคนั้น แมวาเทคโนโลยีจะเปนสิ่งแวดลอมสํ าคัญที่เราตอง
สัมพันธ แตเรามีส่ิงแวดลอมสํ าคัญขั้นพื้นฐานยิ่งกวานั้น ที่จะตอง
สัมพนัธใหระบบการดํ าเนินชีวิตของเราเปนไปดวยดี นั่นก็คือส่ิงแวดลอม
ทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทางสังคม เมื่อคนเหลานี้ติดเพลินใชเวลา
อยูกับการเสพเทคโนโลยีเกินควร ก็เกิดภาวะเสียดุลแหงระบบความ
สมัพันธกับสิ่งแวดลอม ทัง้ทางธรรมชาติ และทางสังคม

เฉพาะอยางยิง่ ในดานสิง่แวดลอมทางสงัคมนัน้ เวลานีไ้ดยนิกนัชดั
วา มอีาการกระเทอืนอยางหนกัทีส่วนแกนกลางของสงัคมนัน้ทเีดยีว คือ
ความสมัพนัธในครอบครวั นีก่คื็อการที่สงัคมเสยีศนูย ซึง่จะท ําใหงานเสรมิ
สรางสขุภาวะสัน่คลอนไปทัง้ระบบ ถาแกไขไมทนั จะตัง้หลกัใหมัน่ไดยาก

แลวกม็าถงึขอที่สํ าคัญ คือ คนผูเจริญอยางวาทั้งหลาย พากันใช
โอกาสทีต่นไดมาจากไอทีนั้นทอดตัวเองลงไป เพื่อใหเปนโอกาสของนัก
แสวงหาผลประโยชน ที่จะไดจัดการเอาตัวเขาไปเปนเหยื่อ

อยางนอยเขาก็เอาเวลาและโอกาสที่เขาไดจากไอที ไปมอบใหแก
มารและปวงความชั่วราย ที่จะใชเวลาและโอกาสนั้นจับตัวเขาหมกไวให
จมอยูในหลมุแหงความประมาท สูญเสียโอกาสที่จะพัฒนาชีวิต และแม
แตคุณภาพชวีติ รวมทั้งสุขภาวะที่มีอยูกอนบาง ก็จะถูกทํ าลายหมดไป

การใชเวลานั้น เปนองคประกอบสํ าคัญของอารยธรรมมนุษย 
เพราะเปนที่มาของการสรางสรรคพัฒนาสิ่งดีเลิศประเสริฐทั้งหลาย

เมือ่อารยธรรมเจริญขึ้น มนุษยก็ควรจะยิ่งมีความสามารถในการ
ใชเวลาไดดีมากขึ้น แตถามนุษยลุมหลงโงเขลาปฏิบัติผิดตอส่ิงแวดลอม 
กาลเวลาที่กาวไป ก็กลายเปนที่สะสมปจจัยแหงความวิบัติเสื่อมถอย 
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อารยธรรมก็จะพลัดลงไปในวิถีแหงหายนะ
ในทางที่ถูก ก็ตองใชทั้งเทคโนโลยี และเวลาที่เปนกํ าไรจาก

เทคโนโลยีนั้น อันรวมอยูในคํ าวาสิ่งแวดลอม ใหเปนปจจัยเกือ้หนุนสิ่งที่
เรียกวาองครวมแหงการดํ าเนินชีวิตที่ดี และเกื้อหนุนระบบการพัฒนา
ชวีติของมนษุย ถาปฏิบัติถูกตองอยางนี้ สุขภาวะก็สํ าเร็จมาดวยเองโดย
อัตโนมติั เพราะธรรมดาของธรรมชาติยอมเปนของมันอยางนั้นเอง

แตปญหาอยูทีว่า มนษุยในโลกทีถ่อืตัววาพฒันาแลว มอีารยธรรม
สูงในยคุนี ้มวีถิชีวีติทีเ่ลือ่นลอย มกัเปนอยูเพยีงดวยแนวคดิความเชือ่ที่ยึด
ถอืตามๆ กนัมา เลือ่นไหลไปแคตามกระแสความรูสึกนกึเหน็ นอยนกัทีจ่ะ
ใสใจแสวงความรูทีถ่องแทและคดิใหชดัเจน ขาดปญญาพืน้ฐานของชวีติ 
ทีจ่ะรูจกัเปนอยูใหถูกตอง ไมรูเขาใจระบบการดํ าเนินชีวิตของตน และไม
ตระหนกัถงึการทีจ่ะพัฒนาการดํ าเนินชีวิตนั้นใหเปนอยูดวยดี เขาจึงวาย
เวยีนอยูในวงัวนแหงปญหาของชวีติและสงัคม ทีเ่ราเรยีกวาไมมสุีขภาวะ

เพราะฉะนั้นจึงตองมาพูดเรื่องนี้ใหรู เขาใจกัน ใหเปนความ
ตระหนักรูข้ึนมา แลวก็ตองใหมีการพัฒนาคนใหถกูตองตามหลักความ
เปนจริงของธรรมชาติของชีวิตนั้น ใหเขามีชีวิตที่เปนอยูถูกตองหรือ
ดํ าเนินชีวิตไดอยางดี ดังที่เรียกวาใหเปนองครวมการดํ าเนินชีวิตที่ดี 
ดวยระบบการพัฒนาคนที่ถูกตองนั้น

เปนอนักลบัเขามาที่หลักกันอีก ทวนความวา การพฒันาคนที่จะ
บรรลุผล ใหเขามสุีขภาวะนัน้ ก็คือ การที่องครวมของการดํ าเนินชวีิตทั้ง 
๓ แดน กาวเกือ้กันไปโดยอิงอาศัยเปนปจจัยแกกันอยางลงตัวพอเหมาะ
พอดสีอดคลองไปดวยกนั โดยมอีนิทรยีและกายวาจาสมัพนัธกบัสิง่แวดลอม
ทัง้ทางกายภาพและทางสงัคมอยางถกูตองไดผล เพราะมีจิตใจทีไ่ดพฒันา
ใหมคุีณภาพพรอมทัง้สมรรถภาพและสขุภาพอยางด ี เนือ่งจากมปีญญาที่
รูเขาใจความตองการของชีวิตทามกลางความเปนจริงของโลก เปนตน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

 / 136

๕๙

��

คนตองมีความรูเขาใจวาอะไรเปนอะไร ทํ าอะไรอยางไรจะถูกตอง
ไดผลดี ชีวิตจึงจะด ําเนินไปได ดังนั้นจึงตองมีปญญามานํ า ต้ังตนแตรู
เขาใจไดขอมูลวา ในการที่จะปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมในเรื่องนี้ เชนในการ
ที่จะกินนี่ เรากินอาหารอะไรจึงจะสนองความตองการของชีวิตไดอยาง
ถูกตอง หรือโดยตระหนกัรูอยูวาอาหารตรงหนาที่เราจะกินนี่ จะกินอยาง
ไรจึงจะไมมีโทษแตไดประโยชนที่สุด

เมื่อปญญารูเขาใจถกูตองแลว ถาจิตใจไดมีการพฒันาไวดี ก็จะมี
ความตองการสอดคลองตามที่ปญญาแจงชัดมา แลวก็จะนํ าพาพฤติ
กรรมใหปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมเชนกินอยางถูกตองดวย ทํ าใหจิตใจเกิด
ความพงึพอใจที่ไดสนองความตองการดวยความรูเขาใจมองเห็นผลดี นี่
แหละก็ดํ าเนินไปดวยกนัทัง้ขบวน โดยมีองครวมครบทัง้สามแดน

ไมใชแคเจออรอยก็กินไปๆ ไมเคยฝกตัวไว ชีวิตดํ าเนินไปแบบ
ขาดๆ แหวงๆ ไมเต็มระบบ ไมครบองครวม

ตกลงวา นี้คือระบบแหงองครวม ทีป่ระกอบดวยองครวมที่มีความ
สัมพนัธกันอยางถูกตอง มาเปนปจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ใหชีวิตเปน
อยูดํ าเนินไปไดดีงามยิง่ขึน้ มีการพัฒนาในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น

ไมใชวา อยูกนัมากอ็ยูกันไป บอกวาอยูในประเทศพัฒนา แตการ
ดํ าเนินชวีติไมไดพัฒนาเลย

สุขภาวะจะมีจริงได ตองพลิกผันอารยธรรมสูทิศทางใหม

ไปๆ มาๆ ไมรูวาคํ าวาพัฒนานี้ เราจะใหความหมายวาอยางไร 
ตอนนี้ตองพูดวาคํ าวาพัฒนานั้นมีปญหาแลวละ เพราะวามันคับแคบ 
มนัมคีวามหมายซึง่สนองแนวคิดที่ผิด

เมือ่มีแนวคิดที่ไมถูกตอง เรากใ็หความหมายของคํ าวาพัฒนาผิด
พลาดดวย เปนเรื่องธรรมดา เพราะวาเมื่อความรูความเขาใจในเรื่องชีวิต 
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เร่ืองความเปนอยู เร่ืองความสัมพันธกบัส่ิงแวดลอมไมมีหรือไมถูกตอง ก็
พาใหเกิดความผิดพลาดทางปญญา เรียกวามจิฉาทิฐิ เปนทฐิผิิด คือ
เห็นผิด แนวคิดผิด เชื่อผิด เขาใจผิด

เมื่อทิฐิผิด ก็คิดผิด พอคิดผิด กพ็ดูผิด ก็ทํ าผิด ปฏิบัติตอส่ิงแวด
ลอมผิด กเ็ปนอยูผิด ดํ าเนินชีวิตผิด ไปหมดทั้งกระบวนเลย

เหมอืนอยางปจจบัุนนี ้ถามองในระดบัใหญกวางครอบคลมุ เอาทัง้
อารยธรรม กถ็อืวามนษุยชาวตะวนัตกในสายอารยธรรมนีม้ปีญญายิง่ใหญ

ต้ังแตยุคกรีก ก็มีนักปรัชญาเดนสํ าคัญ ทั้งโสเคตรีส เพลโต 
อริสโตเติล ซึ่งมีชื่อเสียงยิ่งใหญเหลือเกิน แตมาตอนนี้ก็เกิดปญหาใน
เร่ืองส ําคญั ทีช่าวตะวนัตกดวยกนัเองต ําหนติิเตยีนหรอืไมกโ็อดครวญวา 
ภัยพบัิติรายทีสุ่ดของโลก ทีป่ระจกัษในปจจบัุนนี ้มตีนตอมาจากรากฐาน
แนวคิดที่ผิด ในอารยธรรมทีย่ิง่ใหญของตนนั่นเอง

ภัยพบัิติอะไร ก็ปญหาสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมนี่ไง แลวแนวคิดตน
ตออะไร ก็แนวคิดทีมุ่งจะพิชิตธรรมชาติใชไหม

แนวคิดพิชิตธรรมชาตินี้ เปนแนวคิดใหญอันหนึ่ง ทีเ่รียกวาเปนทิฐิ
พืน้ฐานของอารยธรรมตะวันตก โสเครตีสก็คิดอยางนี้ เพลโตก็คิดอยาง
นี ้ อริสโตเติลก็คิดอยางนี้ บางทีเขาเถียงกันวาอริสโตเติลคิดในแนวตาง
ออกไปหนอย แตโดยรวมแลวก็เปนการคิดที่จะพิชิตธรรมชาตินั้นแหละ 
ทีเ่ขาเรียกวา conquest of nature คือจะเอาชนะธรรมชาติ หรือตองการ
เปนนายธรรมชาติ (mastery of nature) หรือครอบครองธรรมชาติ  
(dominion over nature)

อารยธรรมตะวันตกตลอดมาสองพันกวาป มจีดุมุงหมายอนันีท้ัง้
หมด คือตองการเอาชนะธรรมชาต ิและถอืวาเปนรากฐานใหญแหงความ
เจริญปจจบัุน โดยเฉพาะความกาวหนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

เขาถือกันมา และภูมิใจกันมานักหนา จนกระทั่งถึงทศวรรษ 
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1960s ในอเมริกาจึงเกิดอาการตื่นตระหนกตอปญหาธรรมชาติแวดลอม
ทีก่ ําลงัจะวิบัติ แลวก็ต่ืนตัวหาทางแกไข มีการเคลื่อนไหวตางๆ รัฐก็ต้ัง
หนวยงานดานสิ่งแวดลอมข้ึนมา

ความตืน่ตัวกวางออกไปถึงระดับโลก ดังที่ใน ในป 1972 กเ็กิด
การประชุมสุดยอดของโลกในดานสิ่งแวดลอมข้ึน เรียกวา Earth 
Summit คร้ังแรก

นีคื้อผลลัพธของแนวคิดพิชิตธรรมชาติ เปนการสมัพันธกับส่ิงแวด
ลอมที่ผิดพลาดในระดับที่ใหญที่สุด คือในระดับโลกเลย เพราะมนุษยที่
คิดจะพิชิตธรรมชาติ ออกไปจัดการกับธรรมชาติตามใจชอบ เพื่อเอา
ธรรมชาติมารับใชบํ ารุงบํ าเรอปรนเปรอตน ก็ท ําใหส่ิงแวดลอมทั้งหลาย
เสือ่มโทรม ทั้งทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอ ทั้งเกิดมลภาวะตางๆ แลวก็
ยอนมาเกิดภัยอันตรายตอชีวิตของมนุษยเอง

เมื่อมนษุยมองเห็นภัยอันนี้วารายแรงนัก และคิดวาถาขนืทํ าอยาง
เดิมตอไป ตัวเองจะอยูไมได ก็เลยตองคิดจัดวางจริยธรรมที่เรียกวา 
Environmental Ethics ข้ึนมา บอกวาใหคนมี restraint ยอมยับยั้งชั่งใจ 
ควบคมุตัวเองในความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ในการที่จะไมบริโภคเกิน
ควร ทีจ่ะไมเอาเปรียบธรรมชาติเกินไป ไมทํ าลายธรรมชาติมากนัก นี้
เปนตัวอยางบทเรียนจากการสมัพันธกับส่ิงแวดลอมที่ผิด

นอกเหนือจากแนวคิดใหญที่ผิดนี้ ขอใหไปศึกษาดเูถอะ แนวคิด
ยอยก็อันเดียวกัน แมกระทัง่การที่คนแตละคนจะสัมพันธกับส่ิงแวดลอม
ก็อยูใตแนวคิดอันนี้ คือฝร่ังมองตัวคนแยกตางหากจากธรรมชาติ และ
มองธรรมชาติวาเปนปฏิปกษกับคนมาโดยตลอด รวมเปน ๓ ข้ัน

๑. มนษุยแยกตางหากจากธรรมชาติ
๒. มนษุยกับธรรมชาติเปนปฏิปกษกนั  
๓. มนษุยจะตองเอาชนะธรรมชาติ
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นีคื้อแนวคิดหลักที่เปนมา ในการที่มนุษยจะสมัพนัธกับธรรมชาติ 
เอาชนะธรรมชาติ กคื็อเปนปฏิปกษกับมัน

ทํ าไมฉนัจะตองเอาชนะมันใหได ก็เพราะวาธรรมชาตินี้แหละมัน
ท ําใหฉันไมมีความสุข ฉันทํ าอะไรไมไดตามชอบใจ ตองคอยตามใจมัน 
ไมวาจะท ําไร ไถนา จะปลกูขาว จะจบัปลา จะท ํามาหากินอะไร ก็ตอง
คอยฝนฟาฤดูกาล หน ําซํ ้า ปลูกขาว ทํ าสวนทํ าไรไวงอกงามดี อยูๆ นํ้ า
เหนือนํ้ าปามาทวมเสียหายหมด อยางนี้ฉันแย แตที่ฝร่ังเจอทุกป ฤดู
หนาวมาถึง เปนเดือดรอนใหญทุกที เพราะฉะนั้นฉันจะตองหาทางเอา
ชนะ หาทางใหธรรมชาติอยูใตบงการของฉัน

ความมุงหมายใฝฝนนี้ เปนแรงขับดันใหชาวตะวันตกมีเจตจํ านง
มุงมัน่ทีจ่ะเอาชนะธรรมชาติ และทํ าใหพฒันาวิทยาศาสตรข้ึน เพื่อลวงรู
ลวงเอาความลับของธรรมชาตินั้น มาใชจัดการกับมัน

มขํี าๆ แทรกนิดหนึ่งวา วทิยาศาสตรที่ไดพฒันากนัมาอยางนี้ เมื่อ
ยงัไมประยุกตใช ก็เรียกวา วทิยาศาสตรบริสุทธิ์ คือ pure science

ก็เลยมีนกัวทิยาศาสตรพวกหนึง่บอกวา วทิยาศาสตรอะไรบริสุทธิ์  
pure science ที่ไหน มนัไม pure จริงหรอก เหมอืนกับเปนการเลนคํ า
กัน วาวิทยาศาสตรนั้นไมบริสุทธิ์จริง มันไม pure เพราะมีเจตจํ านงที่ไม
บริสุทธิ์อยูเบือ้งหลงั คือเจตนาที่จะเอาชนะธรรมชาติ หรือเพราะแนวคิด
ทีจ่ะพิชิตธรรมชาตินี้แหละ ความรูวิทยาศาสตรจึงไดเจริญขึ้นมา

[นอกจากนี้ ในยุคอุตสาหกรรมกาวไกล ที่พยายามใชความรู
วิทยาศาสตรเอาชนะธรรมชาติกันมากขึ้นๆ ก็มีเร่ืองฉาวโฉบอยครั้งวามี
การวิจัยทางวิทยาศาสตรเพื่อรับใชธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีเร่ืองเงินๆ 
ทองๆ เขามาเปนแรงจูงใจ ถึงกับมีผูเขียนหนังสือข้ึนมา (โดย Robert 
Bell) ต้ังชื่อวา  impure science]

ในเรื่องนี้ ฝร่ังเขามองอยางไร ฝร่ังมองวา วทิยาศาสตรเจริญขึ้นก็
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คือการที่มนุษยไดลวงรูความลับของธรรมชาติ แลวจะไดจัดการธรรม
ชาตไิดตามความประสงคของมนุษย ทีนี้ การจดัการธรรมชาตินั้น จะทํ า
ไดอยางไร เราก็ใชเทคโนโลยีจดัการ จึงตองพัฒนาเทคโนโลยีข้ึนมา

สมัยกอนโนน มนุษยมีเทคโนโลยีที่ไมตองอาศัยวิทยาศาสตร แต
พอมวีิทยาศาสตรมาชวย เทคโนโลยกีพ็ฒันากันใหญ กาวหนามากมาย 
พอไดเทคโนโลยีที่กาวหนามา ก็เอาไปพฒันาอุตสาหกรรม พออุตสาห-
กรรมพัฒนาขึ้นมา อุตสาหกรรมก็เอาธรรมชาติมาเปนวัตถุดิบรวมทั้ง
เปนเชื้อเพลิง แลวก็ผลิตโภคภัณฑข้ึน เพื่อเอามาสนองความตองการ
ของมนุษยใหเกดิมีส่ิงเสพบริโภคพรั่งพรอม เรียกวาความเจริญในดานที่
เรียกวาเศรษฐกิจ ดูส้ันๆ วา เศรษฐกิจพัฒนาขึ้นมาดวยอุตสาหกรรม

เมื่อมองดูตลอดสายจะเห็นวา ที่วามานี้คือขบวนการพัฒนาของ
อารยธรรมปจจุบัน ไดแก วทิยาศาสตร  เทคโนโลยี  อุตสาหกรรม 

 เศรษฐกิจ จนกระทั่งมาเปนสังคมบริโภคนิยมในปจจุบัน ทีห่วงัความ
สุขจากการเสพบริโภค

แลวไปๆ มาๆ เมื่อที่ไหนมั่งคั่งพรั่งพรอมสะดวกสบายหนักเขา พอ
ถงึจุดหนึ่งก็ชกัจะหนืเอยีน ไมเห็นจะมีความสุขสมใจหมาย แตกลายเปน
อืดเฟอบาง เบื่อหนายบาง เกิดปญหาใหมๆ ที่นักหนาบาง ก็เกดิความ
ผิดหวัง แถมมปีญหาใหมๆ พะรุงพะรังที่จะตองแกไข แทบจะตองมาคิด
ต้ังตนกันใหม

ทัง้หมดนี้ท ําใหเราตองหวนกลบัมาพจิารณาวา แนวคิดที่เปนฐาน
ของอารยธรรมปจจุบันนี ้ เปนทิฐิที่ผิดตั้งแตวงรอบใหญเลยทเีดียว เมื่อ
วงรอบใหญผิด วงรอบเล็กในชีวิตของแตละคนก็ผิดไปตาม เพราะแตละ
คน โดยไมรูตัว ก็มองธรรมชาติเปนปฏิปกษ ทีเ่ราจะตองไปตอสู ปราบ
ปราม เอาชนะ

คนมองธรรมชาติเปนของนอกตัว ทั้งทีแ่ทจริงนั้น ชวีติเราเองกเ็ปน
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ธรรมชาติ เราเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ (ทีจ่ริงเปนธรรมชาติสวนหนึ่ง) 
ชวีติเราเปนธรรมชาติอยูในตัว

เมื่อเร่ืองเปนอยางนี้ มนุษยก็จึงตองเปลี่ยนแนวคิดใหม ตองมอง
ทกุอยางใหมหมด ตองเปลี่ยนทาทีตอธรรมชาติ ตอส่ิงแวดลอม และตอ
ชวีติของตัวเองหมดเลย

ในขั้นพื้นฐานก็ตองไมมีการแบงแยก ไมมองมนุษยกับธรรมชาติ
แยกจากกัน เพราะวามนุษยนี้คือชีวิตที่เปนธรรมชาติสวนหนึ่ง มนุษย
เปนธรรมชาติอยูในตัวเอง ตอนนี้เราตองมองประสานใหหมด พอมอง
ประสานกัน ก็มีทางทีจ่ะเกื้อกูลและอยูอยางกลมกลนืซึ่งกันและกัน

การมีแนวคิดใหม ก็คืองานของปญญาที่รูความจริง และคิดถูก
ทาง ใหทฐิิถูกตอง เปนสัมมาทิฐิ พอแนวคิดถูกตอง ก็คิดถูก ต้ังใจถูก วา
จะไมมุงเอาชนะธรรมชาติแลว แตมีเจตจํ านงที่จะใชปญญานั้น เอา
ความรูเขาใจมาจัดสรรระบบความสัมพันธในธรรมชาติใหดี ใหหันมา
ประสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จากนั้น พฤติกรรมในการสัมพันธกับธรรม
ชาตปิฏิบัติตอส่ิงแวดลอม ก็เปนไปตามในทางที่จะประสานเกื้อกูล

เปนอันวา เมือ่แนวคิดถูกตองแลว ระบบการด ําเนินชีวิตของเราก็
กาวไปทางทีจ่ะถูกตองดวย ดังนั้น การปรับแกจึงตองท ําตั้งแตวงเล็กใน
แตละบุคคลไปจนกระทั่งถึงแนวคิดใหญและระบบการทั้งมวลที่เรียกวา
อารยธรรมทั้งหมด ใหประสานเปนอันเดียวกัน นี้เปนการพูดแบบครอบ
คลุม แตรวมความมันก็ตองเปนอยางนี้ ไมมีทางเลี่ยง

พอถึงขั้นนี้ ที่เราบอกวาจะเชื่อมประสานมนุษยกับธรรมชาติให
เปนอนัเดียวกัน ใหชีวิตของเราอยูกันไดดวยดีกับธรรมชาติ และจะตอง
เกื้อกูลกันกับธรรมชาติ ก็คือมาคลายกับนกัคิดฝร่ังสมัยใหมบางคน ที่
บอกวาจะใหอยูรวมกนัโดยสันติ คือ peaceful coexistence

กอนหนานี้มีคํ าวา peaceful coexistence สํ าหรับใชกบัมนุษย
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ดวยกนั เรียกวาเปนการอยูรวมกันอยางสันติกับเพื่อนมนุษย แตตอนนี้
เขาจะใหมี peaceful coexistence กบัธรรมชาติดวย ความจริง ถามอง
ใหชัด กไ็มจํ าเปนตองมี เพราะคํ าวา peaceful coexistence นั้นฟองวา
ยังมีแนวคิดที่มองมนุษยกบัธรรมชาติเปนคนละพวก แตกอนนั้นเปนศัตรู
กัน แลวตอนนี้ก็จะมาอยูรวมกันโดยสันติ นีคื่อรองรอยความคิดเดิมของ
ฝร่ัง และเปนตัวอยางหนึ่งในการหาทางออกของเขา

แทจริงแลว มนุษยกับธรรมชาตินั้นเปนอันเดียวกันเลย ซึ่งใน
ความเปนจริง หรือโดยสภาวะ มนัเปนอนัเดียวกันอยูแลว ทํ าอยางไรจะ
ใหชีวิตเราอยูในธรรมชาติอยางประสานกลมกลืนและเกื้อกูลกัน เราก็
อยาไปแยกออกมาเปนปฏิปกษกันเสีย กเ็ทานั้นเอง

แตทัง้นีก้ไ็มใชวามันจะอยูกันดีไดเฉยๆ เราก็ตองมีปญญาที่จะจัด
สรรเหตุปจจัยใหระบบมันดํ าเนินไปในทางที่จะเอื้อเกื้อกูลกัน เปนแตวา
ในจติใจจะตองมีเจตจํ านงที่มุงในทางที่จะเกื้อกูลอยางนั้น

อันนี้เปนแนวคิดดั้งเดิมเกาแก ที่จะตองยกขึ้นมายํ้ าเนนกันใหม
และจะตองทํ าใหได เพราะวาการสัมพันธปฏิบัติตอธรรมชาติใหถูกตองนี้ 
เปนองคประกอบขั้นพื้นฐานของสุขภาวะเลยทเีดียว

ยิง่ในเมื่อปญหาสิ่งแวดลอมเปนปมติดตันใหญของโลกในปจจุบัน 
เราจะตองชวยหาทางทํ าใหลงตัวกับปญหาสิ่งแวดลอมนั้นใหได ตองจับ
เงื่อนที่จะแกไขใหถงึขัน้ปญญา ใหถึงแนวคิด ตองใหตระหนักความจริง
วา มนษุยเราก็เปนชีวิต ชีวิตเราก็เปนธรรมชาติ

ตอนนี้ในดานแนวคิด เขายอมใหเราประสานมนุษยกบัธรรมชาติ
ไดแลว ยอมรับกันแลววาชวีติกบัธรรมชาติเปนอันเดียวกัน ทีนี้ก็อยูที่วา
จะไปจัดการในทางปฏิบัติใหลุจุดหมายกันไดอยางไร
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สุขภาวะจะสํ าเร็จได ตองแกไขใหหมดความขัดแยงในระบบ

เมื่อกี้เราพูดถึงชีวิตที่เปนองครวมซึ่งมสีามแดน ตอนนี้เราจะกาว
กวางออกไปอีกขอบเขตหนึ่ง คือมองวา องครวมแหงชีวิตนี้ เปนองครวม
ในองครวมที่ใหญข้ึนไปอกี

องครวมใหญนี้มีองครวมอะไรบาง กม็มีนุษย ธรรมชาติ (หรือพูด
ดวยภาษาสมัยใหมวา ส่ิงแวดลอม) และสังคม

ปญหาของปจจุบันก็คือ มนุษย สิ่งแวดลอม และสังคม ทัง้ที่รวม
อยูในระบบสัมพันธใหญอันเดียวกัน แตไมประสานกลมกลืนกัน กลับจะ
มกัขัดแยงกัน ท ําอยางไรจะใหอยูกันไดดวยดีอยางประสานกลมกลืน ถา
องครวมสามอยางนี้อยูกันดวยดีได กห็มายถึงการที่มนษุยจะสามารถมี
สุขภาวะดวย แตถาสามอยางนีย้งัขดักนั สุขภาวะของมนษุยกย็งัมาไมได

ในการดํ าเนินชวีิตสามแดนที่วาขางตน เราพูดไปแลววา ในแดน
แรกตองใหชีวิตมีความสัมพันธที่ ดีเกื้อกูลกันกับส่ิงแวดลอม และกับ
สังคม ถงึตอนนีเ้ราบอกวายังไมจบเทานั้น จะตองใหปจเจกชนกับสังคม 
และสิง่แวดลอมกับสังคม กลมกลนืเกื้อกูลกันดวย

นีก่คื็อการพูดขยายออกไปวา ตองทํ าให ทั้งชีวิตมนษุย และสิ่ง
แวดลอม และสังคม ประสานเกือ้กลูกลมกลืนกันทัง้หมด

แตปญหากคื็อ เวลานี้ทัง้สามอยางนัน้ขดักนัทัง้หมด เร่ิมต้ังแตเร่ือง
มนษุยกบัส่ิงแวดลอมขัดกนั อันนีก้ช็ดัเจนอยางยิง่ กคื็อปญหาเรือ่งมนุษย
มุงเอาชนะธรรมชาต ิจนกระทัง่สิง่แวดลอมเสือ่มโทรมไปทัว่ ดังทีพ่ดูไปแลว

ตอจากนั้น มนุษยแตละบุคคลหรือปจเจกชน กบัสังคม ก็ขัดแยง
กนั มนุษยแตละคนเห็นแกตัว เมือ่เขาเทีย่วแสวงหาความสุข ก็แกงแยง
ชวงชงิกนั เบยีดเบียนกัน สังคมก็เดือดรอน

ในทางกลับกัน ถาจะใหสังคมอยูดี บุคคลก็ตองยบัยัง้การที่จะได
จะเอา ตองยอมเสยีสละเพื่อสังคม ถาเสียสละเพื่อสังคมก็คือตัวฉันแย 
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ฉันก็ตองยอมทกุขหรือยอมทน ไมไดความสุข
นี่ก็คือความขัดแยงในทางผลประโยชนระหวางสังคมกับปจเจก

บุคคล คือ ถาจะใหสังคมได ปจเจกบุคคลก็ตองเสีย ถาจะใหปจเจกชน
ได สังคมก็ตองเสีย

สภาพขัดแยงกันอยางนี้ ปจจุบันกเ็ปนอยูแลว ขัดกันถึงในระดับ
ลัทธินิยมอุดมการณ จนจะกลายเปนเพียงทางเลือกวาตองเอาอยางใด
อยางหนึ่ง ทํ าใหมาเถยีงกันวา เราจะเอาปจเจกชนเปนหลัก ใหปจเจก
ชนไดตามชอบใจ โดยยอมปลอยสงัคมจะเปนอยางไรก็เปนไป หรือจะ
เอาสังคมเปนหลัก ใหปจเจกบุคคลยอมอุทิศตนเสียสละใหแกสังคม

อันนี้ก็ทํ านองเดียวกับความขัดแยงในความสมัพันธระหวางสังคม
มนษุยกับธรรมชาติ คือ ถาจะใหธรรมชาติอยูดี มนุษยก็ตองยอมที่จะไม
ไดกินไมไดเสพตามชอบใจ ตองยอมอดยอมลดความสุข หรือแมแตยอม
ทนทุกข แตถาจะใหมนุษยสุขสมหมาย ก็ตองยอมปลอยใหส่ิงแวดลอม
เสื่อมโทรม

สภาพขัดแยงอยางนี้แหละ ที่ทํ าใหมนุษยยุคปจจุบันตองประสบ
ปญหามากมาย และทํ าทาจะอับจน หาทางออกไมได เพราะเหตุวา ตัว
เองนั้นหนักไปขางที่จะเอาตัวสุขสบายเปนหลัก โดยไมตองคํ านึงถึง
สังคมและสิ่งแวดลอม

แตถาเอาแบบนัน้ กจ็ะเจอปมตกีลบัทีก่ลนืไมเขาคายไมออก คือ 
ถาปลอยปละละเลยสงัคม ไมจดัการควบคมุคนใหสังคมสงบเรยีบรอยอยูดี
พอสงัคมวุนวาย ตัวบุคคลเองก็ตองเดือดรอนดวย หรือถาจะไมพิทักษ
ส่ิงแวดลอม พอมันเสื่อมโทรมไป คนเองก็อยูดีไมได ตองเดือดรอนอีก

ดวยเหตุที่ว านั้น มนุษยสมัยนี้จึงตองจํ าใจจํ ายอมทํ าตามขอ
กํ าหนดของจริยธรรมทางสิ่งแวดลอมขอที่เรียกวา restraint คือการ
ยับยั้งชั่งใจ ควบคุมตัวเอง โดยเฉพาะยบัยัง้การเสพบริโภค ซึง่เทากับ
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ยอมจ ํากัด ยอมอดยอมลดความสุขของตัวเอง
สถานการณอยางนี้แสดงวา มนุษยยุคปจจุบันกํ าลังประสบ

ปญหาอยางหนักจากภาวะขัดแยงในระบบการดํ ารงอยูของตนเอง และ
หาทางออกที่จะแกไขปญหาใหลงตัวไมได และกลายเปนมนุษยยุคที่มี
ทกุขมาก หรือเตม็ไปดวยความทุกขมากมายหลายดาน

ถาอยางนั้น กต็องหาหลักการใหมในการแกปญหา ตองมีแนวคิด
แนววิธีที่จะจัดปรับระบบการดํ ารงอยูของมนุษยกันใหม ที่จะใหความ
สํ าเร็จของมนุษยไมกอใหเกิดภาวะขัดแยงที่กลาวมา แตจะตองเปน
ความสํ าเร็จหรือบรรลุจุดหมายที่หมายถึงความอยูดีดวยกันอยางเกื้อกูล
และกลมกลืนในระบบทั้งหมด

นี้แหละคือเหตุผลที่เราจะตองพัฒนามนุษยตามหลักองครวมแหง
การด ําเนินชีวิตสามแดนที่พูดมาแลว ซึ่งมีหลกัการที่บอกวา ชวีติมนุษย 
กับธรรมชาติแวดลอม ก็ดี ปจเจกชนกับสังคม ก็ดี จะตองประสานกลม
กลืนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมใหผล
ประโยชนขัดกัน ไมใหเกิดภาวะขดัแยงกัน

เปนอันวา เนื่องจากขณะนีม้นษุยกับส่ิงแวดลอม ก็ดี ปจเจกชน
กับสังคม ก็ดี มีผลประโยชนขัดกัน เราจะตองเปลี่ยนระบบความสัมพันธ
ใหม ใหองครวมทั้งสามมีผลประโยชนรวมกัน และกาวไปอยางประสาน
เกือ้กูลซึ่งกันและกันใหได ถาใครถามวา แนวคิดที่จะชวยใหทํ าอยางนี้ได
มีไหม ท ําไดไหม ก็ตอบวามี และทํ าไดแนนอน

ทีผ่านมานั้น การแกปญหาติดตัน ก็เพราะเหตุเพียงแความนุษย
ไมมีปญญามองเห็นความจริง จึงมแีนวคิดที่ผิด เห็นผิด มองผิด คิดผิด 
ดังนัน้ เมื่อจะแกปญหา ตัวตัดสินก็อยูทีป่ญญานัน่แหละ เมื่อปญญามา 
เรามีแนวคิดถูกตอง เห็นถูก คิดถูกตองแลว ก็มาพฒันาคน มาปรับ
เปลี่ยนสภาพจติใจใหม มาจดัสรรความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมใหม
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ภาวะจิตใจกับปญญา ในระบบสัมพันธที่ควรศึกษาใหชัด

โดยเฉพาะขอวาจติใจเปลี่ยนไดดวยปญญานั้น เปนเรื่องธรรมดา
ของธรรมชาติที่ควรเนนไว เพราะเวลานี้ เราไปเห็นฝร่ังพูดถึงเรื่อง 
emotional intelligence พดูถึง EQ เขา กต่ื็นกัน คิดวาเปนเรื่องใหม

ฝร่ังเขาติดอยูกับ IQ มานาน เอาแตเร่ือง intelligence เนนแต
ดานสติปญญา ซึง่นาจะเปนไปดวยอิทธิพลตามสภาพของยุคสมัยดวย

ตามประวติัศาสตร ชาวตะวันตกเริ่มต่ืนตัวทางปญญา ต้ังแตยุค
ฟนฟูศิลปวิทยาการของกรีกและโรมันโบราณ แลวตอมาไมชาก็เขายุค
ปฏิวติัวิทยาศาสตร (ถือวาเริ่มใน ค.ศ.1543/พ.ศ.๒๐๘๖ และถึงจุดสูง
สุดในป 1687/๒๒๓๐) ตามดวยยุคพุทธิปญญา หรือยุคแหงเหตุผล 
(Enlightenment หรือ Age of Reason) แหงคริสตศตวรรษที่ 18 ที่ควบ
คูกับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (เร่ิมแต 1750/๒๒๙๓)

ภาวการณทั้งหลายตลอดยุคสมัยเหลานี้ กระตุนกระแสนิยม
วทิยาศาสตร (scientism) จนคนถอืวทิยาศาสตรเปนเครื่องวัดทุกสิ่งทุก
อยาง มองอะไรๆ วาเปนวิทยาศาสตรหรือไม เปนเหตุเปนผลหรือไม ยก
ยองเชิดชู intelligence เอยีงดิ่งไปขาง intellect มาเกือบครึ่งสหัสวรรษ

พรอมนัน้ ตลอดยุคสมัยที่วามา ตะวันตกก็สุดโตงไปทางความคิด
แยกสวน ซึ่งก็เปนลักษณะความคิดของยุคนิยมวิทยาศาสตรนั่นเอง ที่
สามารถในการแยกสวนยอยไปวิเคราะหจนชํ านาญพิเศษ แตมักไมมอง
ความสมัพนัธเชิงเหตุปจจัยระหวางสวนยอยที่แยกออกไปนั้น

จะเหน็ไดแมแตในเรือ่งพฒันาการ ๔ ดาน ทีเ่ขาแยกองครวมออกไป 
แตเขาไมไดสนใจกบัความสมัพนัธระหวางพฒันาการทัง้ ๔ ดานนัน้ ทั้งที่
ความสมัพนัธระหวาง ๔ ดานนั้นแหละเปนเรื่องสํ าคัญอยางยิ่งสํ าหรับ
ระบบองครวม ดังไดพูดมาในเรื่ององครวมสามแดนแหงการดํ าเนินชีวิต

ถึงตอนนี้ กป็ระจวบพอดีวา กระแสนิยมวิทยาศาสตรเสือ่มคลาย 
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และความคดิแยกสวนช ํานาญพเิศษถอยซาจากความเชือ่ถอื การเพงแต
ดานปญญาโดยเอาเหตผุลเปนเกณฑตัดสนิกม็อํี านาจอางองิลดลง แนว
คิดองครวมเริ่มเฟองฟูข้ึน (ภูมิปญญาชาวบาน การแพทยทางเลือก 
เปนตน กเ็ขามาสูความสนใจ เปนทีย่อมรับ และแพรหลายในระยะนี)้

ในชวงนีเ้อง กเ็กดิมนีกัจติวทิยาอเมรกินัรุนใหม๑ มาเหน็ความส ําคญั
ของ emotion ในแงทีสั่มพนัธกบัปญญา (ถาพดูใหถกู นาจะวา ความส ําคญั
ของปญญาในแงทีสั่มพนัธกบั emotion) และความส ําเรจ็ทางสงัคม เร่ือง 
emotional intelligence กโ็ดงดงัขึน้มา ซึง่แสดงใหเหน็วา ทานเหลานีห้นัมา
ใสใจจริงจงัในเรือ่งความสมัพนัธเชงิเหตปุจจยัระหวางปญญา กบัภาวะจติใจ 
(อารมณ) และสงัคม เขาแนวของการมองอยางเปนระบบ และเปนองครวม

ฝร่ังมาเหน็วาปญญา (พงึสงัเกตวาในทีน่ีเ้ขาใชคํ าวา intelligence) 
สัมพนัธเชงิปจจยักบั emotion ไมใชแคทางเดยีว แตซึง่กนัและกนั

โดยเฉพาะ เขาบอกวา emotion มบีทบาทส ําคญัมากกวาทีรู่เขาใจ
คิดกนัมา และความชาญฉลาดในการปฏบัิติจดัการดาน emotion ใหดี มี
สวนสํ าคัญยิ่งสํ าหรับการดํ าเนินชีวิตและการพัฒนาคนใหไดผลดี ที่จะ
ทํ าใหกาวหนาในสงัคม และใหสังคมงอกงาม โดยคนมคีวามสํ าเร็จใน
ชีวิต ดวยการมีพฤติกรรมทีเ่หมาะที่ดีที่สรางสรรค

ถอืไดวา ฝร่ังรายนีม้องครบสามแดน แมวาในเรือ่งพฤตกิรรมเขาจะ
พดูถงึเพยีงเปนเรือ่งพวงพลอยเทานัน้ และเขาไมไดแสดงความเปนระบบ
ออกมาชดัๆ เพราะเขามจีดุเนนซึง่มุงใหเหน็ความส ําคญัของ emotion ที่มี
ตอปญญา ในความสมัพนัธกบัปญญา และการปฏบัิติจดัการกบั emotion
ในการด ําเนนิชวีติทีดี่มคีวามสขุส ําเรจ็ในสงัคม (และทัง้นี ้มไิดหมายความ
                                                                                
๑ Peter Salovey และ John Mayer นํ าเสนอความคดิเรือ่งนี ้ในป 1990/๒๕๓๓ ตอมานักเขียน
ช่ือ Daniel Goleman ออกหนงัสือ Emotional Intelligence ในป 1995/๒๕๓๘ ท ําใหความ
คิดน้ีโดงดังข้ึนมา - Microsoft Encarta Reference Library 2005, "Intelligence"
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วา ความเขาใจในความหมายของคํ าวา "ปญญา" ตลอดจนระบบความ
สัมพนัธในเรือ่งชีวิตนี้ ระหวางของเขากับของเรา จะตรงหรือเหมือนกัน)

เปนความจริงวา emotion คือพวกสภาพจิต หรือภาวะจิตใจ (หรือ
อารมณ ตามภาษาทั่วไป) เชน ความโกรธ ความเกลียด ความรัก ความ
มีเมตตากรุณา ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความเห็นใจ ความราเริงสดใส 
ความปลาบปลื้มเปรมใจ เปนตนนี้ มคีวามสํ าคัญมาก และโดยธรรม
ชาติเอง emotion หรือภาวะจิตใจนัน้ ยอมพฒันาไปโดยสัมพันธทั้งกับ
ปญญา และกับพฤตกิรรม โดยเฉพาะในการอยูรวมสังคม

เฉพาะอยางยิง่ ความสัมพันธเปนปจจัยตอกันระหวางภาวะจิตใจ
กบัปญญานั้น เปนเรื่องสํ าคัญมากในการพัฒนามนุษย

ดานทีภ่าวะจติใจเปนปจจยัตอปญญา กเ็หน็ไดงาย มคํี าสอนอยู
ทัว่ไป เชน ในดานราย ดังพทุธพจนวา “คนโกรธแลว ไมรูอรรถ ไมเหน็
ธรรม เมื่อความโกรธครอบงํ าคนมีแตความมืดต้ือ”

ในดานดี เชน “ผูปราโมทยเบิกบานใจ จะเกิดปติ ผูมีใจปติ จะรูสึก
ผอนคลายทั่วทั้งตัว ผูสงบผอนคลาย จะไดเสวยสุข ผูมีความสุข จะมีใจเปน
สมาธิ ผูมีใจเปนสมาธิ ก็จะรูเขาใจมองเห็นตามเปนจริง”

แตดานที่ควรใสใจมาก คือการที่ปญญาเปนปจจัยแกภาวะจิต 
เพราะเปนจุดสํ าคัญในการพัฒนาคน และจึงเปนแกนของการเสริมสราง
สุขภาวะ เมื่อปญญาของเราพัฒนาไป emotions กพ็ฒันาไปดวย จะ
เปน positive emotions คือภาวะจิตฝายบวก ที่ดีงามประณีตสะอาด
บริสุทธิ์ยิง่ขึน้ๆ ซึง่หมายถึงการมีความสุขเพิ่มข้ึนๆ ดวย

ขอใหนึกถึงการพัฒนาพระองคของพระพุทธเจานี้แหละ คือ 
มนุษยนี้ ที่เปนพระพทุธเจา ก็คือปญญาไดพฒันาขึ้นไปจนสงูสุด ที่เรียก
วาตรัสรู และเมื่อปญญาพฒันาสูงสุดแลวนั้น ก็จะเหลือแต emotions ที่
เปน positive ฝายบวกฝายดีอยางเดียว
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พระพทุธเจาทรงมี emotion ทีเ่ดนทีสุ่ด ซึง่พฒันาตามปญญาขึน้มา 
หรือจะพดูใหถกูวา ซึง่ปญญาท ําใหพฒันาขึน้มา เราเรยีกวาเปนพทุธคุณ 
คือ “กรุณา” ไดแก ความรักที่อยากชวยเหลือสรรพสัตวใหพนจากทุกข 
หรือความปรารถนาจะชวยใหผูอ่ืนมอิีสรภาพดวย อันเปนภาวะจิตที่เกื้อ
หนนุความสมัพนัธทางสังคม นํ าไปสูพฤติกรรมในการชวยเหลือเกื้อกูล

พรอมกบัพระมหากรุณา ก็ทรงมีพระเมตตา มุทิตา เปนธรรมดา 
โดยเฉพาะทรงมีอุเบกขาเปนพื้นพระทัยตามปกติของพระอรหันต

ตองระวังวาคนไทยสวนใหญเขาใจอุเบกขาผิดพลาดที่สุด อยาง
นอยตองแยกอุเบกขาที่ผิดออกไปกอน

อุเบกขาทีผิ่ดส ําคญั คือความ “เฉยโง” (เรยีกเตม็วา อัญญาณเุบกขา)
คือเฉยไมรูเร่ือง เฉยไมเอาเรื่อง เฉยไมไดเร่ือง

แตอุเบกขาที่แทมากับปญญาที่รูแจง ในที่นี้คือรูเขาใจมองเห็น
ความจรงิของโลกและชวีติจนจติวางลงตวักบัโลกและชวีตินัน้ ดํ ารงอยูใน
ดุลยภาพ เรียบสงบ

ทานเปรียบวา เหมือนสารถีผูชํ านาญเต็มที่ เมื่อรถวิ่งอยูในทาง
ดวยความเรว็พอดี ทุกอยางลงตัวแลว ก็นั่งสบาย มีใจนิ่งสงบ เรียบร่ืน 
แตพรอมดวยความรูตัวเทาทันทั่วอยูตลอดเวลา ถารถวิ่งจะผิดความเร็ว
หรือไมอยูในทาง เปนตน ก็แกไขไดอยางถูกตองฉับไวในทันที

ยงัมีภาวะจิต หรือ emotions สํ าคญัของพระพุทธเจา ที่หนุนพระ
มหากรุณาออกสูปฏิบัติการ โดยเฉพาะทรงมี “ฉนัทะที่ไมลดถอย” (เปน
พทุธธรรมคอืคุณสมบติัประจ ําพระองคของพระพทุธเจาประการหนึง่) คือ
ใฝพระทยัหมายมุงท ําการตามพทุธประสงคแหงมหากรณุานัน้ไปใหสํ าเรจ็

พรอมนั้น ทรงมีพุทธลักษณะที่แสดงถึงนํ้ าพระทัยที่ทรงพรอมจะ
ตอนรับชวยเหลือเกื้อกูลผูที่ทรงพบปะเกี่ยวของ และไมถือพระองค อัน
แสดงถึง positive emotions ในทางสังคม ตามค ําทีม่ผูีกลาวสรรเสรญิวา 
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“พระองคมีพระวาจาตอนรับ ออนโยน ทรงปฏิสันถารใหบันเทิงใจ มีพระ
พกัตรเบิกบาน ไมสยิ้ว ทรงทักทายกอน”

นอกจากนี้ emotions อยางอื่นโดยมากเปนภาวะที่พวงมากับ
ความสะอาดหมดจดสดใสของจิตใจ (วิสุทธิ) ซึ่งเปนความสุขอยูในตัว 
เชน ความโปรงโลง ความเบิกบาน ความผองใส ความสุข ความชื่นชม
ในความดีความงาม (เชนที่พระพุทธเจาทรงชื่นชมธรรมชาติแหงปาเขา
ลํ าเนาไพร และตรัสถึงสถานที่ตางๆ อันเปนรมณีย)

สวนความรูสึกรายๆ ไมดี เชน ความโกรธ ความเกลียดชัง ความ
ค่ังแคน ความขัดเคือง ความหงุดหงิด ความโลภ ความเห็นแกตัว ความ
กลวั ความเครยีด ความกระวนกระวาย ความพลุงพลาน ความรํ าคาญ 
ความหวงแหน ความหวงกงัวล ความหดหู ความทอแทถดถอย ความเศรา 
ความเหงาหงอย ความวาเหว หมดไป ไมมเีหลอื

ดังที่เราแปล “พทุธะ” ในความหมายหนึ่งวา “เบกิบาน” อันนี้แหละ
คือภาวะจติ หรือ emotion ที่พงึตองการ ซึง่โยงไปถงึคณุธรรม ความดงีาม 
ความเขมแขง็มัน่คง สมรรถภาพของจติใจ และความสขุ หมดทัง้นัน้ อัน
ลวนพฒันาไดดวยปญญา ถาไมมีปญญาที่แท positive emotions เหลา
นี้จะพฒันาใหคงอยูยั่งยืนไมได

ขอพงึยํ ้าตรงนี้ คือ พระพุทธเจาทรงมีพระคุณสมบัติหลัก ขอใหญ
ทีสุ่ด ๒ อยาง (เปนหลักแกนยิ่งกวาเรื่องพุทธคุณ ๓ ที่เราจํ ากันวา พระ
ปญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาคุณ) คือ ปญญา กับ กรุณา
ถาพดูแบบภาษาไทยงายที่สุด ก็คือ “รู” กบั “รัก”

ปญญา คือแดนที ่๓ สวนกรณุา กคื็อคุณสมบติัเดนในแดนภาวะจติ 
หลกับอกวา ปญญาใหสํ าเรจ็พทุธภาวะ สวนกรณุาใหสํ าเรจ็พทุธกิจ

แลวก็ตองไมลืมวา ในเวลาลงมือทํ างานหรือปฏิบัติการจริงนั้น 
ฉนัทะ คือความใฝใจหมายมุงท ําการ ซึง่หลกับอกวาเปนมลูคือเปนตนตอ
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ของธรรมทัง้หลาย เปนพระคณุสมบติัทีท่ ําใหปญญาด ําเนนิกจิแหงกรุณา
ลุลวงถึงความสํ าเร็จ

เมือ่กีน้ีไ้ดบอกวา ถาไมมปีญญาทีแ่ท positive emotions ทัง้หลาย
จะพฒันาใหคงอยูยัง่ยนืไมได ท ําไมจึงวาอยางนัน้ ขอใหพจิารณาดู

อยางงายๆ ทีเ่คยยกตัวอยางบอยๆ การที่เรามาพบกัน ก็เปนปฎิ-
สัมพันธที่สํ าคัญระหวางมนุษยแลว และปฎิสัมพันธนั้นก็เปนจุดเริ่มที่
ความสมัพนัธจะดํ าเนินตอไป โดยองครวมการดํ าเนินชีวิตทั้ง ๓ แดน จะ
เปนปจจัยแกกันกาวไปดวยกัน เฉพาะอยางยิ่ง ถารูจักเยื้องยางแดน
ปญญาอยางแยบคาย ชีวิตก็จะดํ าเนินไปดวยดีและยิ่งพัฒนา

ตัวอยางวา เพื่อนใกลชิด เจอหนากันมาทุกวัน เวลาพบกท็กัทาย
กัน ยิม้แยมแจมใส แตมาวันนี้ พอเจอหนา เราทักไป เขากลบัไมพูดดวย
เสียแลว เรายิม้กไ็มยอมยิ้มดวย แถมหนาบึ้งซะอีก จะเอาอยางไรกันนี่ 
เรากม็กีเิลสเหมือนกัน เราก็โกรธเปนเหมือนกันนะ กเ็ลยโกรธ แลวก็ทํ า
หนาบึ้ง ไมพูดดวยบาง เกิดเปน negative emotion นี้ก็คือเกดิปญหาละ 
และเรื่องก็อาจจะตอไปในทางลบอีกยาว

แตทีนี้ ถาเรามีปญญา และรูจักใชเครื่องมือของปญญา ที่เรียกวา
โยนโิสมนสกิาร ก็คิดวา เออ เพือ่นของเรากรั็กกนัดีอยูนะ วนักอนๆ มาทไีร
พบกนักท็กัทาย แลวกย็ิม้แยมแจมใส วนันีเ้ราทกัทาย แตเขาไมพดูดวย 
เรายิ้มแตเขาก็ไมยิ้มดวย

เอ…นี่ เขาจะมีปญหาอะไรหรือเปลา เขาอาจจะมีอารมณคางมา 
ไมใชวาเขาโกรธเรา เขาอาจจะถูกดุมาจากบาน อาจจะขาดเงิน หรืออาจ
จะมปีญหาสุขภาพ ปวดหัว ปวดทอง หรือวาถาเปนผูใหญ เขาอาจจะมี
ปญหาครอบครัว ลูกเขาอาจจะไมสบาย เขามหีวงกงัวล มทีุกขอยู

พอคิดแคนี้ คือปญญามา ความโกรธก็ไมมีแลว แตกลับจะนํ าไปสู
การแกปญหา โดยคิดตอไปอีกวา เออ…ตอนนี้ถาเปนโอกาสที่จะถาม  
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จะตองถามเขาหนอย ถายงัไมใชโอกาส เราก็จะรอเวลา ถาไดโอกาส
เหมาะ เราจะเขาไปถามวา เพือ่นมปีญหาอะไร มอีะไรใหเราชวยบางได
ไหม อะไรอยางนี้เปนตน กลายเปนวา ใจของเราสบาย สุขภาพจิตของ
เราดี ใจมีคุณธรรม แลวกย็ังไปชวยแกปญหาใหเขาดวย

ลองเอาทาที ๒ แบบมาเทียบกันดู
แบบแรก เขาบึ้งมา เราก็บ้ึงไป นี้คือทาทีแบบชอบใจ-ไมชอบใจ 

(ตัณหา) เร่ิมดวยภาวะจิตอกุศล คือ negative emotion ไมใชปญญา 
เกดิมตัีวตนที่จะกระทบกระทั่งบีบค้ัน เรงเรา negative emotions ให
เพิม่ขยายมากขึ้นๆ จึงเปนการกอปญหา

แบบหลัง เขาบึง้มา เรามองตามเหตุปจจัย เดินความคิดไปตาม
ทางของปญญา (โยนิโสมนสิการ) มแีตปรากฏการณที่พิจารณา ไมมีตัว
ตนเกิดขึ้นมาที่จะกระทบกระทั่งบีบค้ัน จิตใจโปรงสบาย และมีกรุณา
ความสงสารเห็นใจใฝจะชวยเหลือพวงมา เปนภาวะจิตกุศล คือ 
positive emotion ปญญากาวเดินอยูตลอดเวลา นํ าไปสูการแกปญหา

นี่ละคือบทบาทของปญญา ทีเ่ชื่อมตอสูอิสรภาพ ปญญาจะมา
จัดการ emotions โดยละลายภาวะจิตอกุศล (negative emotions) หรือ
ปดกัน้เปลี่ยนพลิกภาวะจิตอกุศล ใหภาวะจิตกุศล (positive emotions) 
ไดโอกาสเขามาแทนที่ และพัฒนาภาวะจิตกุศลใหเขมแข็งเพิ่มพูนและ
ประณีตยิ่งขึ้นไป

ทานทีม่ปีญญามาก ก็จะรูเขาใจโลกและชวีติ ผูคนทัง้หลายทีไ่ดพบ 
เขาจะยิม้ เขาจะโกรธ เขาจะมอีาการทาทีอะไร ทานกม็องดวยความเขาใจ
พรอมที่จะเห็นใจ แลวก็ชวยแกไขขจัดปญหา

เมื่อเขาใจ หยัง่ถงึเหตุปจจัย มองทะลุทั่วตลอดตามสภาวะ ทานก็
ไมเกิดมีความโกรธตอใคร ดังนัน้ emotions กม็แีตดี มแีตภาวะจติกศุล ไม
มปีญหาอะไร พระพทุธเจาไมมคีวามโลภ ความโกรธ ความหลง จงึทรงมี
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แตความเบกิบาน ความผองใส ความเมตตากรณุา มภีาวะจติใจทีดี่งาม
อยางเดียว เปนเรื่องธรรมดาของการพัฒนามนุษยตามความจริงของ
ธรรมชาติในระบบองครวม

เมื่อเขาใจระบบความสัมพันธของการดํ าเนินชีวิตที่เปนองครวม
สามแดน โดยรูจักใชปญญามานํ ามาจัดระบบความสัมพันธขององค
สามนี้ใหไดผลดีแลว การพัฒนามนุษยก็กาวไปในวิถีแหงความมีสุข
ภาวะที่สมบูรณ เปนเรื่องที่ไปดวยกันเองทั้งหมด

ในการที่สุขภาวะพัฒนากาวไปนี้ ปญญาก็จะแจมแจงเปนวิชชา
เหมือนมีแสงสวางใหมองเห็นอะไรๆ ชดัเจน ทํ าใหต้ังจิตวางใจถกูตอง 
ในขณะที่วาถาคนไมมีความรู ก็จะมองสถานการณไมออก แลวก็ต้ังทาที
ตอสถานการณไมถูก จิตใจก็วาวุนพะวกัพะวน แตเมื่อเรารูเขาใจถูกตอง
แลว ก็จะมองอะไรๆ ออก และตัง้ทาทีถูก กจ็ะพนจากความอึดอัดติดขัด
บีบค้ัน แลวจติใจก็เกิดความสงบ ไมวาวุน ไมเครียด ไมกระวนกระวาย 
ความหมดจด สดใส ความไมขุนมัวเศราหมอง กต็ามมา นี่ก็คือสุขภาวะ
ที่บรรลุจุดหมายสมบูรณ ซึ่งมองดูไดหลายดานอยางทีว่ามา

ทั้งหมดนี้เปนเรื่องของระบบองครวมของการดํ าเนินชีวิตที่ดี ซึ่ง
เปนระบบแหงเหตุปจจัยที่สัมพันธกัน และในที่สุดเราจะเห็นวา แมจะพูด
ในแงของสุขภาวะ ปญญาก็เปนองคประกอบสํ าคัญ ถือวาปญญาเปน
ใหญ เปนตัวจดัการใหสํ าเร็จผลจนถึงจุดหมาย

พัฒนาการดํ าเนินชีวิต เริ่มดวยดูฟงใหเปน

หันกลับมาพูดถึงองครวมของการดํ าเนินชีวิตที่ดี คราวนี้จะทบ
ทวนแบบเปนระบบ

ไดพูดวา การดํ าเนินชวีิตนี้แยกออกไดเปน ๓ แดน คือ
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แดนที่ ๑ คือ ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ทัง้ดานกายภาพ และ
ดานสังคม ดวยผสัสทวาร ๖ และกรรมทวาร ๓

การมีความสัมพันธที่ดี และการฝกหรือพัฒนาความสัมพันธที่ดี
นัน้ เรียกสัน้นิดเดียววา “ศลี” (เมือ่พูดถึงศีล เรามักจะติดอยูแคศีลหา แต
ที่จริง ศีลมหีลายประเภท)

ศีล คือการมีและการฝกพัฒนาความสัมพันธที่ดีนั้น ตองอาศัย
ทวารสองชุดที่วามา ก็จึงแยกยอยออกไปอีกเพื่อใหเปนหมวดหมูที่จะ
ก ําหนดหมายทํ าความเขาใจไดงายขึ้น ซึง่ทานจัดไวเปน ๔ ประเภท คือ

๑. อินทรียสังวร (เรียกเต็มวา อินทรียสังวรศีล) คือ การรูจักใช
อินทรีย ไดแก ตา หู จมกู ล้ิน กาย ใจ ใหรูจักดู รูจักฟง หรือดูเปน ฟงเปน 
เปนตน นบัวาเปนศีลข้ันตนที่สํ าคัญมาก จะเรียกวาเปนจุดเริ่มของการ
ศึกษา และของสุขภาวะก็ได

เปนเรือ่งชัดๆ วา ปญหาเดนของยุคสมัยนี้ เกิดจากการใชอินทรีย
ไมถูกตอง เฉพาะอยางยิ่ง ไอทีนั้นเจอกับมนุษยที่อินทรีย เมื่อคนใช
อินทรยีไมเปน ไมถูก ตาดู หูฟง อยางไมพัฒนา เราก็เจอปญหาหนักจาก
ไอท ีอยางที่โอดครวญกันอยู แตไมรูจะแกอยางไรนี้

ถาคนจัดการกับอินทรีย ที่เปนทวารชุดแรกนี้ไมได เขาก็ดํ าเนิน
ชวีติใหดีไมได และการพัฒนาก็ไมมี การศึกษา ก็ตาม สุขภาวะ ก็ตาม 
หายไปหมด

เอางายๆ เชนดูทีวี ถารูจกัดู ก็เปนการศึกษา และคนก็พัฒนา แต
ถาดไูมเปน ก็เกิดปญหา รวมทั้งเสียสุขภาวะ

แลวจะดอูยางไร วิธีงายๆ กถ็ามตัวเองวา เราดูแลวไดความรูไหม 
ไดประโยชนไหม ไดแงคิดหรือขอพิจารณาอะไรที่จะเอามาใชเปน
ประโยชน เอาไปแกปญหา หรือเอามาพฒันาชีวิตของตนไดบางไหม

ในทางตรงขาม หรือวา ดูแลวไดแคความรูสึก เอาแคสนุกสนาน 
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คิดแคจะเสพ ถาเลยไปอีกก็หลงใหล แลวก็มัวเมา อาจจะเสียเวลา เสีย
การเรยีน เสยีการพักผอน เสียสุขภาพ เสียความสัมพันธที่ควรจะมี เสีย
สุขภาวะหลายดาน

เมือ่เทียบการใชอินทรีย ๒ แบบนั้น
แบบแรก เปนการใชอินทรียเพื่อการเรียนรู ดูฟงเชิงปญญา ทํ าให

เกดิการพัฒนา จัดเปนศีลขออินทรียสังวร
แบบหลงั เปนการใชอินทรยีเพือ่สนองความรูสึกชอบใจ-ไมชอบใจ 

ดูฟงเชงิตณัหา ไมท ําใหเกดิการพฒันา เปนการขาดศลีขออินทรยีสังวร
เมื่อขาดศีล คนกอ็ยูแคความรูสึก เอาความชอบใจและไมชอบใจ

เปนตัวกํ าหนด พอชอบใจก็ติดเพลิน พอไมชอบใจก็ขัดเคืองเกลียดชัง 
สุขทุกขอยูที่ชอบใจ-ไมชอบใจ นอกจากไมไดเรียนรู ไมมีการพฒันาแลว 
กเ็ร่ิมข้ึนตอส่ิงนั้น เร่ิมเสียอิสรภาพ

แตเมื่อมีศีล ดูฟงดวยตองการความรู หรือหาคติที่เปนประโยชน 
ตอนนี้จะชอบใจหรือไมชอบใจก็ไมเกี่ยว พอคิดวาจะดูเพื่อไดความรู ก็
ขามพนความชอบใจไมชอบใจไปเลย ชอบใจหรือไมชอบใจก็ไมเปน
ปญหา เพราะความพอใจอยูที่การไดความรู แมแตส่ิงที่เคยไมชอบใจ
เมื่อดูเพื่อหาความรู ถาสิง่ทีไ่มชอบใจทํ าใหไดความรูมาก กลับยิ่งชอบ
ใหญ กลบัไปชอบส่ิงที่ไมชอบ ส่ิงที่ตัวไมชอบกลายเปนยิ่งชอบ

อันนี้เปนไปได เพราะความสุขอยูที่การไดสนองความตองการ จึง
อยูที่ต้ังจิตใหถกู

ตอนกอนนั้นเราตองการสิ่งที่เราชอบใจ และไมตองการสิ่งที่เราไม
ชอบใจ ดังนัน้ เราจะสขุหรอืทกุขกอ็ยูทีไ่ดส่ิงทีช่อบใจหรือไดส่ิงทีไ่มชอบใจ

แตตอนนี้เราตองการความรู ความสุขของเราอยูที่การไดความรู 
ส่ิงนัน้เราจะชอบหรอืไมกต็าม เรากห็าความรูจากมนัไดทัง้นัน้ ดังนัน้เราจงึ
มคีวามสขุไดทัง้จากสิง่ทีเ่ราชอบและสิง่ทีเ่ราไมชอบ และยิง่ถาสิง่ที่เราไม
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ชอบ ท ําใหเราไดความรูมาก เราก็เลยกลับยิ่งชอบสิ่งที่ไมชอบนั้นมากขึ้น
แตทีจ่ริง เมื่อวาโดยหลักการก็คือ คนที่ใชอินทรียเปน ใชตาดูหูฟง

เพื่อความรูนี้ จะขามพนสุขทุกขจากความชอบใจไมชอบใจไปได ความ
ชอบใจหรือไมชอบใจไมมีอิทธิพล ไมวาสิ่งที่ชอบหรือไมชอบ ถาชวยให
ไดความรู ฉันกม็ีความสุขหมด เรียกวาวมิุตคือหลุดพนเปนอิสระไปข้ัน
หนึง่เลย คือ

- สุขทกุขไมข้ึนตอส่ิงทีช่อบใจไมชอบใจ ถงึเจอสิง่ไมชอบใจกไ็มทกุข
- ความสขุอยูกับความรู ซึ่งอยูที่ตัวเอง ไมฝากไวกับส่ิงภายนอก
ถาเด็กไมพัฒนาไปถึงขั้นมีความอยากรูและใชอินทรียเพื่อสนอง

ความตองการรู ก็เปนอันวา การศึกษาที่จัดตั้งกันขึ้นเปนองคกรเปน
สถาบันอะไรๆ มากมายนี้ แทบไมมคีวามหมายเลย

การศึกษาที่จริงแทนั้นเริ่มตนที่ตาดูหูฟงนี่แหละ จึงตองใหมีการ
พฒันาอินทรีย คือใหรูจักใชตา หู ฯลฯ

ถาเด็กใชตาหูดูฟงไมเปน แกไดแตดูฟงแคเพียงตามที่ชอบใจ-ไม
ชอบใจ ไมอยากไดความรู ไมใฝสนองความตองการรูแลว สุขทุกขของ
แกก็จมอยูแคนี้

ตองใหเด็กขามขั้นแหงการขึ้นตอความรูสึกนี้ไปใหได ใหเขาลวง
พนปญหาสุขทุกขจากชอบใจ-ไมชอบใจ ไปถึงขั้นมีความสุขจากการได
สนองความตองการความรู อยางนอยก็ใหเปนขั้นที่มีความสุขจากการได
ความรูนัน้มาดุล

ถาเดก็พฒันามาถงึขัน้นีล้ะก็ พอแมสบายโลงใจแน แตถาเดก็จม
อยูกบัข้ันสนองตณัหา พอแมกต็องทกุขหนกั เจอแตปญหาไมรูจบ เพราะ
ความชอบใจ-ไมชอบใจนัน้เจอตวัเราใหเปลีย่นไลลาของเสพใหมไปเรือ่ย

ทัง้นีเ้พราะวา นอกจากขึน้ตอส่ิงเสพบรโิภคแลว ยงัมาพนักบัปญหา
ของยคุสมยั ทีธ่รุกจิ และอะไรๆ แทบทกุอยาง มุงระดมมาทีก่ารปลกุปน
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กระตุนเราผสัสะในการเสพ มโีภคภณัฑใหมๆ  ประสานดวยแรงสือ่โหมกระพอื
มาลอและขยายความตองการเทยีมทีจ่ะตดิและขึน้ตอมนัอยูตลอดเวลา

กระแสตณัหาจงึแรงกลา เราคนยคุไอทีใหมุงมองหาเหน็แกของเสพ 
จนแทบไมเหน็แกคน แตมองคนเปนเหยือ่ หรือมองคนเปนของเสพ อยาง
นอยกท็ ําใหหมกจมอยูกบัการเสพ และตองเทีย่วดิน้รนแสวงหา ส้ินเปลอืง
เงนิทองไมมทีางเพยีงพอ สังคมกว็นเวยีนอยูในความสขุแบบพึง่พา ความ
สุขทีต่องหา และความสุขที่ตองแยงชิงกัน ไมเห็นทางที่จะพนปญหา

นาจะคดิกนับาง ทั้งที่เรียกกันโกวา “ยคุขาวสารขอมูล” ซึง่มนุษย
ควรจะอยูกับการหาความรูและกิจกรรมทางปญญา แตสภาพที่เปนจริง 
กลายเปนยคุสมัยแหงความลุมหลงมัวเมาในการเสพบริโภค และละเลย
วถิชีวีิตแหงการศึกษา

ถาพัฒนาคนขึ้นมาถึงขั้นมีอินทรียสังวรได ใหคนใฝปญญาแสวง
หาความรู ก็จะสมกบัการเปนยคุขาวสารขอมูล ทีอ่ารยธรรมกาวไปถูก
ทาง มนษุยชาติก็จะไดประโยชนจากความเจริญกาวหนาของยุคสมัยนั้น
และคนก็มีความสุขเพิ่มข้ึนไดจริงดวย

จงึเปนทีน่าเสยีดายทีอ่ารยธรรมเจรญิขึน้มา เพยีงเพือ่เปนหลมุดัก
มนษุยใหเอาผลแหงความเจรญินัน้ มากลบทบัตัวเอง ปรากฏเหมอืนวา
เดก็สมยันี้มไิดพฒันาตวัใหเขากบัสภาพความเจรญิ เขาจงึไมสามารถถอืเอา
ประโยชนจากความเจรญิของอารยธรรมได เขาไมสามารถแมแตจะพฒันา
การใชอินทรยีของตน แคตาหดููฟง ทีจ่ะไดประโยชนจากขาวสารขอมลู

ถึงแมขาวสารขอมูลจะทวมทน แตคนสวนใหญไมเอาใจใส เขาได
แตไปเพลินกับความรูสึกสนุกสนาน หมกมุนอยูกับพวกเกม และการ
บันเทิงทัง้หลายเทานั้น นี้คือเครือ่งบงชี้วา การศึกษาและการพัฒนาสุข
ภาวะแมเพียงขัน้พื้นฐาน กท็ ําทาจะไปไมไหว

ทีพู่ดมานี้ คือศีลที่เรียกวาอินทรียสังวร ซึง่เหมาะที่จะใชตรวจสอบ
ดูกันวา มนุษยไดพฒันาบางไหม เขาใชตาหูดูฟง เพียงเพื่อชอบใจไม
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ชอบใจแลวติดแคนั้น หรือวาใชตาหูดูฟงแลวไดความรูที่เปนประโยชนใน
การพฒันาชีวิต พัฒนาสังคม เพื่อแกปญหาในการดํ าเนินชีวิต และชวย
แกปญหาของเพือ่นมนุษย ตลอดจนสรางสรรคส่ิงดีงาม

พัฒนาการดํ าเนินชีวิต ตองหัดกินใชใหเปนดวย

๒. ปจจัยปฏิเสวนา คือ การรูจักเสพบริโภคปจจัยสี่ ตลอดจนวัตถุ
อํ านวยความสะดวกสะบายตางๆ รวมทัง้เทคโนโลยี หมายถึงกินใชส่ิง
เสพบริโภคทั้งหลายดวยปญญา ที่ทํ าใหเกิดความพอดี ที่เรียกวารูจัก
ประมาณ จัดเปนศีลอยางทีส่อง

การกินใชเสพบริโภคนั้น เปนเรื่องปกติธรรมดาของชีวิต เปนเรื่อง
พืน้ฐานที่สุด แตกเ็ปนเรื่องที่สํ าคัญอยางยิ่ง ในการกินใชนั้น ถามนุษย
ขาดปญญา กไ็มมกีารศึกษา คนก็ไมพัฒนา และเริ่มเสียสขุภาวะทันที

ขาดปญญาอยางไร? ก็คือกนิเสพโดยไมตระหนักรูความมุงหมาย 
เร่ิมต้ังแตจะกินอาหาร ก็ไมรูวากนิเพื่ออะไร ถาถามเด็กวากนิเพื่ออะไร 
เด็กคงงงเหมือนกัน โดยเฉพาะเด็กสมัยไอทีนี ้ สวนมากนกึไมถึง เลย
ตอบไมทัน เด็กบางคนอาจเคยไดยินค ําที่พูดตอๆ กันมาวา กนิเพื่ออยู 
ไมใชอยูเพื่อกิน กจ็ะตอบไปตามนั้น แตมันคงไมใชเทานี้

กินเพ่ืออะไร? ในการกนิอาหาร พระทานใหฝกศีลเบื้องตน เปน
ศีลขอแรกในแงประเพณกีารฝก คือ พอบวชมาปบ ก ็ “ปฏสิงัขา-โย” ถา
เปนสมยักอน มปีระเพณมีาอยูวดักอนบวช กใ็หทองไวต้ังแตกอนบวชเลย

ปฏสิงัขา-โย เปนค ํางายๆ แบบชาวบาน ทีเ่ขามกัเรยีกชือ่อะไรๆ 
ตามเสียงที่ไดยิน คือขอความภาษาบาลีที่พระพุทธเจาทรงสอนไวเปน
แบบอยางในการที่พระสงฆจะพึงพิจารณาเตือนตัวเอง ใหตระหนักรูถึง
คุณคาทีต่องการหรอืความมุงหมายในการเสพบรโิภคปจจยั ๔ เรียกสัน้ๆ 
วา “บทพจิารณาปจจยั ๔” ข้ึนตนวา “ปฏิสังขา โยนโิส …” ชาวบานไดยนิ
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อยางนี ้กเ็ลยเรยีกงายๆ สบายๆ วา ปฏสิงัขา-โย
ตามประเพณีของเรา ทานจะใหจํ าใหแมนและใหใชกันมั่น ก็เลย

น ํามาจดัเปนบทสวด ใหคนอยูวดัจะบวชและพระใหมทองและสวดกนัให
คลองตัง้แตตน จะไดใชเปนประจ ําตลอดไป จะเรยีกวา “บทสวดพจิารณา
ปจจยั ๔” หรือ “บทปฏสัิงขา-โย” กแ็ลวแตชอบ ถาเรยีกเปนทางการหนอย
กว็า “บทปจจยัปจจเวกขณ” ซึง่กแ็ปลวา บทพจิารณาปจจยันัน่เอง

ถาจะตอบคํ าถามเมื่อกี้วา “กนิเพื่ออะไร?” วธิตีอบใหไวและชดั ก็
เอาบทพิจารณาของพระนี้แหละมาตอบไดเลย แตเอามาเฉพาะบท
พจิารณาอาหาร ดังนั้น ก็เลยจะยกคํ าแปลที่วานั้นมาใหดู ดังนี้

ขาพเจาพิจารณาแลวโดยแยบคาย จึงบริโภคอาหาร (โดย
รูตระหนักวา) มิใชเพื่อจะสนุกสนาน มิใชเพื่อเหน็แกเอร็ดอรอย
บันเทิงมัวเมา มิใชเพื่อสวยเกอวดโก (แต) เพื่อใหรางกายนี้
ดํ ารงอยู ใหชีวิตดํ าเนินไปได เพื่อระงับความหิวกระหาย (หรือ
การขาดอาหาร) เพือ่เกือ้หนนุชวิีตที่ดงีาม (จะไดมรีางกายทีแ่ขง็แรงดี
ซึง่สามารถท ําประโยชน เชนไปศกึษาพฒันาท ํางานสรางสรรคตางๆ)

ดวยการรับประทานโดยตระหนักรูอยางนี้ เราจะระงับ
เวทนาเกา (คือความเดือดรอนเนื่องจากความหิว) กบัทั้งจะไมให
เกิดเวทนาใหม (เชน ไมอึดอัด แนน จุกเสียด ทองเสีย เปนตน) และ
เราก็จะมีชีวิตดํ าเนินไปได พรอมทั้งจะเปนการบริโภคที่ปราศ
โทษภัยไรขอเสียหาย (เชน ไมตองทํ าการแสวงหาโดยทางทุจริตผิด
ธรรม ไมเบียดเบียนทั้งตนเอง ผูอื่น สังคม และธรรมชาติแวดลอม) 
พรอมทั้งเปนอยูผาสุก

ทานวาไวยาว คือตองรูเขาใจ ตองกินดวยปญญา ตระหนักรูวากิน
เพือ่อะไร อยางนอยก็แยกไดวา การกินใหอรอย เปนเพียงสวนเสริมหรือ
สวนประกอบ บางทีก็เปนเรื่องของคานิยม เราอาจจะยอมใหบาง แต
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ตองรูเทาทัน และตองไมใหเสียหลัก คือตองใหไดคุณคาที่แทจริงของ
อาหาร คือเพื่อจะใหสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมท ําใหรางกายบอบชํ้ า อัน
นีเ้ปนจดุหมาย ตองใหไดกอน ถาทํ าอยางนี้ ก็เขาทางของสุขภาวะ

แตถากนิไมเปน กนิโดยไมตระหนกัรูคุณคาความมุงหมายทีแ่ทจริง
แลว บางทีกนิอาหารสิน้เปลอืงมากมาย เชน บางคนจายคากนิมือ้ละแสน 
บางทไีมใชมือ้ละแสน แตแกวละแสนกม็ ี เสร็จแลว เสยีเงนิเปลา แลวซํ ้า
ราย แทนทีจ่ะไดประโยชนจากอาหารหรอืเครือ่งดืม่นัน้ กลบัท ําลายหรอื
เบยีดเบยีนชวีติของตนเอง ท ําใหเสยีสขุภาพ แสดงวาไมไดกนิดวยปญญา 
ไมรูจกัประมาณในการกนิ กนิแลวเกดิโทษ พดูสัน้ๆ วา กนิไมเปน

เมือ่กีบ้อกวา การบริโภคดวยปญญา เปนการรูจักประมาณในการ
บริโภค ท ําใหกินพอดี อันนี้เปนธรรมดา มันจะมาตามกัน เมื่อเรากินดวย
ปญญาแลว ความรูเขาใจจดุมุงหมายในการกนินัน้ กจ็ะมาท ํางานตอไปนี้

๑. จ ํากดัปริมาณอาหารใหพอดีกับความตองการของรางกาย
๒. จ ํากดัประเภทอาหารใหพอดีที่จะไดส่ิงที่มีคุณคาเปนประโยชน 

และไดสัดสวน
ถงึตอนนี ้ การกินพอดีก็เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น การกินดวยปญญา

จงึมชีือ่วาการกินพอดี เรียกเปนภาษาพระวา ความรูจักประมาณในการ
บริโภค (จากคํ าบาลีวา โภชเนมัตตัญุตา)

อยางที่พูดแลวตั้งแตตนวา การเสพบริโภคกลายเปนปญหาใหญ
ยิง่ของคนยุคนี้ แทนที่จะมั่งคั่งพรั่งพรอมแลวจะ “อยูดีกินดี” คือมีสันติสุข 
แตกลายเปนวา มัง่คัง่พรัง่พรอมแลว “อยูไมเปนกนิไมเปน” กลบัมาเกดิ
ทกุขใหมซํ ้าเตมิตัวเอง ทีค่นสมยักอนไมเคยตองวุนวาย อยางโรคอวนขาง
ตนทีก่ ําลงัระบาดมากขึน้ ท ําใหตองมาถกปญหาสขุภาวะเหมอืนกบัมาก
แงมากมุมแปลกๆ ยิ่งขึ้น ตองพูดวา อะไรกัน คนยุคนี้ แคกินก็ไมเปนแลว

เมือ่พดูกนัมาถึงตอนนี้ ก็เห็นไดแลววา การกินใชหรือเสพบริโภค



สุขภาวะองครวมแนวพุทธ๘๔

��

ปจจยัใหถูกตองพอดี เปนเรื่องใหญสํ าคัญมากตอสังคมจนถึงอารยธรรม
ทัง้หมดแคไหน การแกปญหาเรื่องนี้ไมใชเร่ืองเล็กนอยเลย แคโรคอวน
คนยคุไอทกีแ็สนจะวุนวาย และทํ าทาจะของขัดอยางมาก แตแนนอนวา
จะแกปญหาดวยวิธีรอตัดกระเพาะกัน คงไมใชวิธีการที่ดี อันนั้นที่จริงไม
นาจะเรียกวาเปนการแกปญหา แตเปนการเอาปญหาหนึ่งมาสกัดอีก
ปญหาหนึ่ง ไมทํ าใหหมดปญหา

ถาจะแกปญหากันจริง หนีไมพนวา จะตองพัฒนาคน ก็แคใหเขา
ดํ าเนนิชวีติใหถกูตองเทานั้นเอง และในกรณีนี้ก็คือ ใหกินเปน ใหกินเสพ
บริโภคดวยปญญา โดยรูจักประมาณ หรือรูพอดี พูดงายๆ วา ศีลขอ
ปจจยัปฏิเสวนานี้ เปนคํ าตอบ

การที่จะใหคนมีศลีนัน้ ทานฝกดวยวนัิย
เหมอืนอยางในการกิน ก็มีการจัดตั้งวางระเบียบในการกิน เรียก

วาวนิยัในการกนิ เชน กินเปนเวลา แมแตคนไทยเกาก็มีคํ ากลอนวากัน
มานานวา “ใหเปนมื้อเปนคราวทั้งคาวหวาน” กนิพรอมหนากัน อยางใน
ครอบครัวก็ชวยเสริมสุขภาวะทางสังคมไปดวย แลวก็มีมารยาทในการ
กนิ (ซึง่อาจจะคุมปริมาณอาหารแบบไมรูตัว) ที่มุงใหเกิดผลดีทั้งทางสุข
ภาพกาย ทางสังคม และตอส่ิงแวดลอม

ขอสํ าคญั วนิยันัน้ควรระวงัเทาทีจ่ะเปนไปได ไมใหเปนการบงัคบั 
ซึง่จะท ําใหเกดิความฝนใจ ทีเ่สยีสขุภาพจติ

วธิทีีถ่กูตองกคื็อ ประสานสามแดนแหงการด ําเนนิชวีติเขาดวยกนั
อยางทีว่าขางตนนัน้ คือเอาปญญาและภาวะจติดี ใสเขาไปในวนัิยนัน้ คือ
ใหปฏิบัติดวยความตระหนักรู ทั้งดานโทษคือผลรายของการไมทํ าตาม 
และดานคุณคือผลดีของการทํ าตาม เมื่อรูเขาใจเห็นคุณคาประโยชน
ของกติกาและการกินพอดีเปนตนแลว เกิดความพึงพอใจและเต็มใจที่
จะปฏิบัติ (มีความสุขในการปฏิบัติและในการนึกถึงผลดีที่จะเกิดจาก
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การกินพอดีนั้นดวย) การฝนก็กลายเปนการฝก แลวก็บูรณาการเปน
วนิยัแทจริง ตรงตามความหมายของวินัย ที่แปลวา “การนํ าไปใหวิเศษ”

วนิยัเมือ่ปฏิบัติไปๆ ก็ทํ าใหเกิดเปนพฤติกรรมเคยชินที่ดี จนกลาย
เปนความประพฤติปกติของบุคคลนั้น เรียกวาเกิดเปนศีลแลว ซึ่งมีผลดี
ทัง้ตอชีวิตของบุคคล และตอสังคม เกิดเปนวฒันธรรมในการกิน

จะอยางไรกต็าม รวมความวา จะตองใหการกินเสพบริโภคมีผล
ออกมาวา กนิอาหารแลว ชวยใหรางกายแขง็แรงมสุีขภาพดี เพือ่ที่รางกาย
นัน้จะไดเปนปจจยัเกือ้หนนุชวีติแหงการสรางสรรคท ําความดงีามตอไป

ตอไป เครือ่งนุงหมก็ตองใชเปน เรานุงหมเพื่ออะไร คนจํ านวน
มากติดอยูแควานุงหมแตงตัวเพื่อสวยงาม ลอตากัน หรือแสดงฐานะ
ความรํ่ ารวย ยศศักดิ์ เพื่ออวดโก อวดเดน ล้ํ ายุคนํ าสมัย อันนีท้านวา
เปนแคการหลงติดสมมติในหมูมนุษย หรือไปตามกระแสสังคม

แตที่จริง คุณคาแททีต่องการในการนุงหมนั้นคอือะไร ก็แคเพื่อกัน
หนาว รอน แดด ลม เหลือบ ยุง ร้ิน ไร ส่ิงกระทบกระทั่งกดกีดกระดาง 
และปองกันความละอาย

ตองจบัหลักไววา ใหไดคุณคาที่แทกอน สวนคุณคาเทยีมเพื่อผล
ทางสังคม เชนเพื่อสนองคานิยมนั้น เปนเรื่องประกอบ ใหใชแคพอ
เหมาะสมอยางรูเทาทัน ถาใชดวยปญญาตระหนักรูความมุงหมายที่แท
จริงแลว ความพอดีก็เกิดขึ้นได

ในทางสังคม การดํ าเนินชีวิตไมถูกตองในดานการเสพบริโภค 
บางทวีาทางนีผิ้ดไมเอา แลวไปทางโนน ก็ไมใชวาจะถูก แตกลายเปนสุด
โตงทัง้สองขาง เพราะไมไดใชดวยปญญาจรงิ แตเปนการติดในตัวตน

เหมือนเรื่องเสื้อผานีแ่หละ บางคนมองไปวาเราจะตองแตงใหสวย
งาม จะตองเดนตองโก ตองใชเสื้อผาอยางนี้ใหเขารูวาเรามีฐานะสูง หรือ
หรูล้ํ านํ าสมัย นี้ก็สุดโตงไปขางหนึ่ง
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อีกคนหนึ่งคดิวา เราไมเอาละเรื่องสวยงามโกเก ไมตองไปใสใจ
มนั เราจะปลอยตัวมอซอ ซอมซอ สกปรกมอมแมมอยางไรก็ได ไมตอง
ไปคํ านึงถึงใคร อยางนี้ก็สุดโตงไปอีกขาง

ทีถ่กูคอืทางสายกลางทีเ่ปนทางแหงปญญา ถามปีญญาตระหนกัรู
คิดถกูตอง ดํ าเนินชีวิตถูกตอง มนักเ็ปนทางสายกลางเอง

คนทีใ่ชปญญาจริงโดยไมติดอยูกับตัวตน จะมองวา เออ…มนุษย
เรานีจ้ะมีชีวิตที่ดี จะพัฒนาไดผลดี ก็ตองสมัพนัธกับส่ิงแวดลอมทั้งทาง
กายภาพและทางสังคมอยางถูกตอง เราอยูทามกลางสิ่งแวดลอม เราก็
ตองการสิ่งแวดลอมที่ดี เราเห็นธรรมชาติ เหน็ตนไมเขียวสวยสดงดงาม 
มีใบสะพร่ังขจี มีดอกสีสันสดสวย บริเวณสะอาดเรียบรอยงดงาม จิตใจ
กส็ดชืน่เบิกบาน ปุถุชนตองการสิ่งเหลานีม้าเอื้อตอการพัฒนาชีวิตจิตใจ

มนุษยเรานี้เปนสิ่งแวดลอมของกันและกัน ตัวเราก็เปนสิ่งแวด
ลอมของผูอ่ืน เราก็ควรมีจิตใจเกื้อกูลตอผูอ่ืน มีเมตตาไมตรีตอเพื่อน
มนษุย ในฐานะที่เราเปนสิ่งแวดลอมของเพื่อนมนุษยนั้น เราก็จะแตงตัว
ใหสะอาดหมดจด ถูกตองเรียบรอยตามวัฒนธรรม จะไดชวยใหคนอื่น
ชืน่จิตสบายใจ แตงแคไหนจะชวยใหเพื่อนมนุษยสดใสสบายใจ เอาแค
นั้น ก็เกิดความพอดีข้ึนมา นี่คือตระหนักรูดวยปญญา มีความพอใจ 
และเกิดความพอดีในการปฏิบัติดวย

ในเรื่องสิ่งของเครื่องใชและเทคโนโลยี ก็เชนวา เด็กจะซื้อ
คอมพิวเตอรเครื่องหนึ่ง คุณพอ-คุณแมก็อาจจะถามวา ที่หนูจะซื้อ
คอมพิวเตอรนี้มวีตัถุประสงคจะใชประโยชนอะไร

ใหเขาวิเคราะหใหไดกอน แลวก็ใหเขาวางแผนซื้อคอมพิวเตอรที่
จะไดประโยชนมากที่สุดตามวัตถุประสงคนั้น หรือใหเขามาวางแผนซื้อ
รวมกันกับคุณพอ-คุณแมก็ได จะไดมารวมกันคิด ทั้งสนุก และปญญาก็
จะเจริญงอกงาม นอกจากมีศีลและไดประโยชนที่เปนคุณคาแทจริงใน
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การใชคอมพิวเตอรแลว ก็จะพฒันาสขุภาวะทางสังคมไปดวย
คนเดี๋ยวนี้มีความมั่งคั่งร่ํ ารวยทางวัตถุปจจัยสี่ แตศลีไมมี แมแต

ในการปฏบัิติตอปจจัยสี่ กินอาหารก็ไมเปน ใชเครื่องนุงหมก็ไมเปน
คนจ ํานวนมากกินอาหารหรือใชเสื้อผาแลว ไมเกื้อกูลตอชีวิตเลย

ส้ินเปลืองเงินทองแพงเสียเปลา แตเสียหายตอสุขภาพ แลวยังเปน
ปญหาเสียหายตอสังคมอีกดวย จึงตองพัฒนาคนใหม ใหกินใชเสพ
บริโภคเปน ทีจ่ะเปนการเกื้อกูลตอกัน ทั้งเกือ้กลูตอเพื่อนมนุษยดวย ตอ
ชวีติของตนเองดวย และตอส่ิงแวดลอมทั้งหมด

ในเรื่องเสนาสนะ คือที่อยูอาศัย และยาบํ าบัดโรค ก็มีบทให
พจิารณาทั้งนั้น ซึง่โดยหลกัการใหญก็ทํ านองเดียวกับที่วามา

รวมความวา ที่พูดมาในเรื่องศีลลํ าดับทีส่องนี้ เปนเรื่องการปฏิบัติ
ตอวัตถุปจจัยของกินใชส่ิงเสพบริโภควา เมื่อปฏิบัติดวยปญญา เพื่อให
ไดคุณคาที่แท จึงจะเรยีกวามีศีล

ชีวิตใคร สุขมาก หรือทุกขมาก ดูที่งานอาชีพ

๓. สัมมาอาชีวะ๑ คือ ศีลที่เปนการหาเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม เรียก
ใหงายวา อาชีพสุจริต กคื็อการประกอบอาชพีการงานใหถูกตอง

อาชีพเปนการดํ าเนินชีวิตพื้นฐานของมนุษย เราอยูในโลกกับส่ิง
แวดลอม ทั้งดานที่เปนธรรมชาติและวัตถุเทคโนโลยี และดานสังคมที่
เปนเพือ่นมนุษย เราจะเปนอยูดวยดี เราก็ตองมทีนุของตัวเอง คือตองมี
อาชีพบริสุทธิ์ ไดแกอาชีพที่สุจริต

อาชีพสุจริต คืออาชพีที่ไมเบียดเบียนผูอ่ืน ไมกอความเดือดรอน
แกเพื่อนมนุษยหรือแกสังคม เปนกิจกรรมในทางสรางสรรค ชวยแก
                                                                                
๑ ในชุดศีล ๔ หมวดเดิมของพระสงฆ หมวดนี้เรียกวา อาชีวปาริสุทธิศีล คือ ศีลที่เปน
ความบริสุทธิ์แหงอาชีพ  (ดูเชิงอรรถ ที่ขอ ๔ ขางหนา)
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ปญหาของชีวิตและสังคม แลวก็เปนการปฏิบัติตออาชีพนั้นอยางเที่ยง
ตรงตอความมุงหมายของมัน สนับสนุนความมุงหมายของอาชีพนั้น

ยกตัวอยาง เชน การแพทยมีข้ึนเพื่ออะไร ก็เพื่อชวยแกไขปญหา
ใหมนุษยพนจากโรคภัยไขเจ็บ และใหเขามีสุขภาพดี ดังนั้น ผูทีป่ระกอบ
อาชีพแพทย เมื่อท ําการดวยตัง้ใจวาจะไปชวยเพื่อนมนุษยใหพนจากโรค
ภัยไขเจ็บ ก็เปนอาชีพสุจริตทั้งสองชั้น

สุจริตทั้งสองชั้นเพราะวา ในชั้นแรก อาชีพแพทยนัน้กสุ็จริตในตัว
คือเปนการงานที่ไมเบียดเบียน แตเปนการชวยบํ าบัดทุกขบํ าเพ็ญ
ประโยชน และในชั้นที่สอง ความตั้งใจในอาชีพก็สุจริต เพราะเปนการ
ปฏิบัติตรงตามความมุงหมายของอาชีพนั้น ที่วาเพื่อจะแกปญหาของ
มนษุยในการแกไขโรคภัยไขเจ็บ คือมีเจตนาตัง้ใจตรงไปตรงมา

ถาเปนครูเปนอาจารย กรู็กันอยูวา อาชพีครูมีข้ึนเพื่อจะชวยเด็ก
ใหมีการศึกษา เราทํ าอาชีพครู ก็สุจริตไปชั้นหนึง่แลว เพราะเปนอาชีพที่
ดีงามเกือ้กูลไมเบียดเบียน ทนีีพ้อมเีจตจํ านงมุงวาจะทํ างานเพือ่ชวยให
เดก็มีความรูมีการศึกษามีชีวิตที่ไดพฒันาอยางดี กสุ็จริตชั้นทีส่อง

จากนี ้ลึกเขาไป ยังมีแถมพิเศษเปนชั้นที่สาม คือ ในชวีิตของเรานี้ 
เวลาสวนใหญเราตองใชไปในการประกอบอาชีพ เชนอาจจะหมดไป ๘ 
ชัว่โมง ซึ่งเทากับ ๑ ใน ๓ ของวันเลยทเีดยีว บางคนเดินทางไปกลับจาก
ทีท่ ํางานใชเวลาอีกหลายชั่วโมง กลายเปนหมดเวลากับเร่ืองของการงาน
อาชพีเกิน ๑๐ ชั่วโมงก็มี

เมือ่เปนเชนนี้ก็ชัดวา ชีวิตของเราจะดีหรือราย จะไดหรือเสีย ก็อยู
ที่เวลาในอาชีพนี่แหละเปนสํ าคัญ (คํ าวาอาชีพก็บอกอยูในตัวถึงความ
สํ าคญัของมัน คือเปนคํ าเดียวกับชีพหรือชีวิต หมายความวาชีวิตของเรา
อยูไดดวยมัน) เราจึงจะตองเอาประโยชน(ที่เปนกุศล)จากอาชีพใหได
มากที่สุด แมแตสุขภาวะจะไดจะเสียก็ดูที่นี่ไดเปนแหลงใหญ
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ในเมื่อเวลาของเราสวนใหญหมดไปในอาชีพ แลวหลักการของ
ชีวิตก็บอกอยูวามนุษยจะดีงามเลิศประเสริฐไดดวยการพัฒนาชีวิตหรือ
ฝกฝนตนเอง เราควรจะใชเวลาใหมากที่สุดในการที่จะพัฒนาชีวิตของ
เรา ในเมื่อเวลาในการประกอบอาชีพเปนเวลาสวนใหญถึงหนึ่งในสาม
ของชีวิตอยางนี้แลว เราจึงควรจะตองทํ าเวลาในอาชีพนั้นใหเปนเวลา
ของการพัฒนาชีวิตไปดวย ดังนั้น เราจะตองเอาอาชพีนั้นแหละเปนแดน
หรือเปนเวทีของการพัฒนาชีวิต

ทีจ่ริง ถาดํ าเนินชีวิตถูกตอง อาชีพยอมเปนเวทีพัฒนาชีวิตของแต
ละคนอยูแลว และอาชีพอํ านวยโอกาสในการพัฒนาชีวิตอยางมาก ดัง
นัน้ เราจะตองเอาประโยชนจากอาชีพในดานที่เปนสาระของชีวิตนี้ใหได 
ไมเฉพาะใหมันเปนเวทีหาเงินหาทอง ไมเฉพาะชวยใหคนหายโรคหาย
ภัยเทานั้น แตใหเปนแดนในการพัฒนาตัวเองดวย

ในการท ํางานอาชพีนัน้ เราจะพฒันาความสมัพนัธทัง้กบัส่ิงแวดลอม
ทางวตัถ ุทางธรรมชาตแิละทางสงัคม ทัง้ทกัษะทกุดาน ความแคลวคลอง
ทางพฤตกิรรม การรูจกัพดูจาตดิตอส่ือสารใหไดผล การสรางบรรยากาศ
แหงความราเริงเบิกบานมีความสุขในการอยูและทํ างานรวมกัน ฯลฯ

เราจะพัฒนาจิตใจของตนเอง ทั้งในความเขมแข็งอดทน ความ
เพยีรพยายาม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความมเีมตตากรุณา ความ
มนีํ ้าใจรวมใจสงเสริม ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความมีสติ มสีมาธิ การมี
ความราเริงเบิกบาน ความสดชื่นแจมใส ความอิ่มใจชื่นใจ และความสุข

เราจะพัฒนาปญญา ทั้งในการรอบรูเร่ืองราวของการงาน รูเขาใจ
วชิาการทีเ่กีย่วของ เรียนรูและเพิ่มพูนประสบการณมากมาย ฝกการคิด
แกปญหาตางๆ หลากหลาย วเิคราะหวิจัยหาทางปรับปรุงพัฒนากิจการ
หรือริเร่ิมสรางสรรคการที่จะแผขยายประโยชนสุข ตลอดจนรูจักโลกเขา
ใจชีวิตหมดเลย
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ถาตั้งใจตั้งเจตนาโดยมีความตระหนักรูที่จะพัฒนาตนอยางที่วานี้ 
กจ็ะไดผลดีเตม็ที ่ อีกทัง้จะชวยใหท ํางานดวยความพงึพอใจมคีวามสขุใน
อาชพีการงานดวย ไมวาเจอดเีจอราย งานงายงานยาก หรือปญหาใหญ
นอย กเ็ปนประสบการณและเปนแบบฝกหดัในการพฒันาตนทัง้นัน้ มีแต
ได โดยเฉพาะ ยิ่งยาก-ยิ่งไดมาก แลวอาชีพก็ดํ าเนินไปในสุขภาวะดวย

ควรจะแยกออกมาเนนไวเปนพิเศษในแงของความสุขวา ในเมื่อ
งานอาชพีครองเวลาสวนใหญแหงชวีติของเรา เราจะมคีวามสขุมาก หรือ
มคีวามทกุขมาก กอ็ยูทีก่ารงานนีแ่หละ ดังนัน้ จะตองท ําใหการงานอาชพี
เปนชวงเวลาแหงความสขุใหได มฉิะนัน้ เราจะมชีวีติทีม่คีวามทกุขมากมาย

เมือ่คนพฒันาโดยใชอาชพีเปนเวทีฝกฝน กจ็ะยิง่ดงีาม และจะสงผล
กลบัมาชวยใหงานในอาชพียิง่ไดผลมากขึน้ดวย แลวงานทีไ่ดผลกย็ิง่ท ําให
คนยิง่พฒันายิง่มคีวามสขุ เปนวงจรปจจยาการ แตถาท ํางานอาชพีไมเปน
อาชพีกจ็ะไมมปีระโยชนเทาทีค่วร ทัง้ตวัเองกท็กุข แลวบางทกีเ็ปนโทษไป
เบยีดเบยีนเพือ่นมนษุยอีก จงึตองจดัการกบัเร่ืองอาชวีะนี้ใหดีใหได

สังคมมีวินัย คนจึงมีโอกาส

๔. วินัยบัญญัต๑ิ คือ ศีลประเภทขอบัญญัติเพื่อเปนแบบแผน
สํ าหรับการอยูรวมกันในชุมชน หรือในสังคม

จะเหน็ความแตกตางวา ศีล ๓ หมวดแรก ใหไวเพยีงหลกัการกวางๆ 
แลวผูปฏิบัติก็ควบคุมดูแลตัวเองใหเปนอยูดํ าเนินชีวิตไปตามหลักการ
นัน้ แตศีลหมวดวินัยบัญญัตินี้ ประกอบดวยขอกํ าหนด (ขออนุญาตและ
ขอหาม หรือจาริตตและวาริตต) ทีบั่ญญติัจัดตั้งวางไวเปนรายการที่แนนอน
                                                                                
๑ ในศลี ๔ หมวด ของเดมิ ซึง่ทานจดัแสดงไวสํ าหรบัพระสงฆ ศีลหมวดนีเ้รยีกวา ปาฏิโมกข-
สงัวรศลี และจดัเปนหมวดแรก ในทีน้ี่ ใชคํ าวา "วนัิยบญัญตั"ิ (ขอบญัญตัทิีเ่ปนวนัิย) เพ่ือ
ใหเปนคํ ากลางๆ ทีใ่ชไดทัว่ไป (ศีล ๔ หมวด ของเดมิสํ าหรบัพระสงฆ เรยีกวา ปารสิทุธศีิล
๔ เรยีงลํ าดับเปน ปาฏโิมกขสังวรศลี อินทรียสังวรศลี อาชีวปารสุิทธศีิล ปจจยัสันนิสิตศลี)
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ชดัเจน อยางที่เรียกวาเปนขอๆ เปนมาตราๆ เปนตน (ในวินัยของพระ 
เรยีกแตละขอวา "สิกขาบท" แปลวา ขอศึกษา หรือขอฝก)

แตทั้งนี้ ในศีล ๓ หมวดแรกนั้น ถาการปฏิบัติใดๆ ควรระบุขอ
ก ําหนดไวใหแนชัด ก็จะนํ ามาบัญญัติไวในหมวดวินัยบัญญัตินี้ดวย เชน 
ขอกํ าหนดเกี่ยวกับอาชีวะที่วางไวเปนสิกขาบทไมนอย ดังนั้น วินัย
บัญญัติจึงครอบคลุมศีลทั้งหมดในระดับทั่วไป

หลักการของวินัยบัญญัติก็คือ การอยูรวมกันเปนชุมชนหรือเปน
สังคม ตองมีกติกา ที่เปนขอตกลงหรือขอหมายรูรวมกันในการเปนอยู 
สัมพันธกัน และดํ าเนินกิจการตางๆ ซึ่งอาจจะเรียกวา กฎเกณฑ
ระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนรฐัธรรมนูญ ที่จะใหกจิการทั้งหลายดํ าเนิน
ไปดวยดีและผูคนอยูกันรมเย็นเปนสุข ในระดับนัน้ๆ

อยางไรก็ดี จุดหมายของวินัยมิใชเพียงเพื่อใหกิจการทั้งหลาย
ดํ าเนินไปดวยดีและใหผูคนอยูกันรมเย็นเปนสุข แตวินัยนั้นเปนการจัด
สรรโอกาส และเปนเครื่องมือจัดสรรโอกาส

วินัยจัดสรรโอกาสอยางไร? เราอยูในบานของเรา ถาในบานไมมี
วนิัย ส่ิงของเครื่องใช โตะเกาอี้ วางระเกะระกะไปหมด เราเดินออกจาก
หองนอนจะไปประตู ตองเดินเลี้ยวไปเลี้ยวมา ออมโนนออมนี่ บางทีชน
นัน่ชนนี่ กวาจะไปถึงประตูได ลาชา บางทีเจ็บตัวดวย แยเลย

แตพอมีวินัย ส่ิงของเครื่องใชอะไรควรอยูที่ไหน ก็จัดเขาที่เรียบ
รอยหมด โอกาสเปดใหเต็มที่ เราเดนิพรวดเดียวจากหองนอนถึงประตู ก็
ออกไปไดงายและฉับไว  

ในระดับสังคมก็เหมือนกัน เรามีกฎจราจร กท็ ําใหคนมีโอกาสใน
การเดินทาง ทํ าใหไปไหนมาไหนไดสะดวก แตถาไมมีวินัย ก็ติดขัด เสีย
โอกาส หมดความสะดวก

ถาบานเมอืงไมดี คนขาดวนิยั เบยีดเบยีนกนั เกดิอาชญากรรมมาก 
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มภัียตอชวีติรางกายและทรพัยสิน คนจะไปไหนกห็วาดระแวงกนั บอกวา
เวลานัน้ยานนัน้แถบนัน้อยาไป จะท ํากจิกรรมทางธรุกจิ ทางสงัคม ทาง
การศกึษา ก็ติดขดัไปหมด จะพฒันาชวีติกไ็มได พฒันาสงัคมกไ็มได เราก็
จดัตัง้ตรากฎหมายขึน้มา ซึง่เปนเครือ่งมอืในการจดัการใหเกดิความเปน
ระเบยีบเรยีบรอย ท ําใหมโีอกาสมากทีสุ่ดทีจ่ะอยูจะท ําการเพือ่ผลทีต่องการ

อนึ่ง ที่วาวินัยจัดสรรใหมีโอกาสหรือเอื้อโอกาสนั้น เปนเรื่อง
สัมพนัธกับจุดหมาย กลาวคือ วนิัยชวยใหเกิดมีโอกาสที่จะอยูจะทํ าจะ
ดํ าเนนิการในทางที่จะบรรลุจุดหมายอยางใดอยางหนึ่ง ของหมูชน ชุม
ชน สังคม ตลอดจนองคกร หรือกิจการนั้นๆ ดวยเหตุนี้ ในเวลาเดียวกัน
นัน้ วนิยัจงึปดกัน้โอกาส เรียกวาปดชองทาง มิใหมีการกระทํ าดํ าเนิน
การทีจ่ะขดัขวางบั่นทอนการกาวไปสูจุดหมายที่มุงหวังนั้น

ตัวอยางกดู็ทีว่นิยัของพระสงฆนีแ่หละ วาวนิยัจดัสรรโอกาสอยางไร
การมวีดัมพีระสงฆข้ึนมานั้น มีหลักการและความมุงหมายชัดเจน

วา เปนการดํ าเนินวิถีชีวิตแบบสมณะ เพื่อใหผูที่รวมอยูในสังฆะมีเครื่อง
ชวยเกือ้หนนุสงเสริมใหมีความพรอมมากที่สุด ที่จะที่มุงเจริญไตรสิกขา
คือฝกศึกษาพัฒนาตน ใหลุถึงวิมุตติหลุดพนมีอิสรภาพแหงนิพพาน 
และใหชุมชนแหงสังฆะนี้เปนแหลงที่ผูมีชีวิตอันเปนอิสระ สามารถเอื้อ
ธรรมเพื่อประโยชนสุขแกมหาชนไดเต็มที่

ดังนัน้ ประมวลวินัยบัญญัติสํ าหรับสังฆะ ที่มีชื่อวาปาฏิโมกข จึง
ประกอบดวยพุทธบัญญัติ ที่จัดวางระเบียบความเปนอยูใหเปนวิถีชีวิต
แหงการเจริญไตรสิกขาและเปนนาบุญที่อํ านวยธรรม ดวยขอกํ าหนด ทั้ง
ดานทีเ่อือ้เสริมโอกาสในการที่จะปฏิบัติสูจุดหมาย และดานที่ปดกั้นชอง
โหวมใิหเกิดมีส่ิงกีดขวางตอการกาวสูจุดหมายนั้น

เมือ่พดูในขัน้จดุหมายรวมของมนษุยชาต ิ วาตามหลกัพทุธศาสนา 
วินัยก็จะมุงจัดตั้งวางระเบียบชีวิตระบบสังคม (รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ 
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การเมอืงการปกครอง) ทีจ่ะใหมนษุยมโีอกาสดทีีสุ่ดในการด ําเนนิชวีติทีดี่
และพฒันาชวีติของตน โดยทีพ่รอมกนันัน้ กป็ดชองตอส่ิงทีจ่ะกดีขวางบัน่
รอนหรือท ําลายระบบการด ําเนนิชวีติทีดี่และการพฒันาตนของมนษุยนั้น

วนิยัพืน้ฐานสํ าหรับสังคมมนุษย จึงไดแก ศีล ๕ ซึง่เปนขอกํ าหนด
อยางตํ่ าสํ าหรับชาวบาน ที่จะใหสังคมมีความสงบเรียบรอยในระดับที่
พออยูกนัได ไมลุกเปนไฟ ใหบุคคลมีโอกาสพอที่จะดํ าเนินชีวิตที่ดีและ
พฒันาชวีติของตนได จึงถือไดวา ศีล ๕ เปนฐานของการจัดระเบียบ
สังคม ดังทีป่รากฏวา จากศีล ๕ นี่ก็พัฒนาเปนกฎหมาย เปนระเบียบกฎ
เกณฑอะไรตออะไรขึ้นไปอีกทีหนึ่ง

โดยมากกฎหมายของเราก็อาศัยศีล ๕ นี่แหละเปนฐาน ขยาย
ออกไปจากเรือ่งศีลนี้แหละ เปนกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตรางกาย เกี่ยวกับ
ทรัพยสิน เกีย่วกับครอบครัว เกี่ยวกับเร่ืองทางเพศ เร่ืองการใชวาจา และ
เร่ืองสิง่เสพตดิมวัเมา เร่ืองเหลานีเ้ปนหวัขอใหญในการตรากฎหมาย

โดยนัยที่วามา ถาไมมีวินัย มนษุยก็จะสญูเสียโอกาสในการที่จะ
ดํ าเนนิชวีติทีดี่และทีจ่ะพฒันาชวีติของตนใหดีงามยิง่ขึน้ แตนาสังเกตวา 
ระบบสังคมหรืออารยธรรมปจจุบันดูเหมือนจะทํ าการในทางที่คอนขาง
จะตรงขาม คือ กลับเอื้อเสริมโอกาส (เปดชอง) ใหมนุษยดํ าเนินชีวิตใน
ทางทีเ่ปนโทษแกตนเอง ขัดขวางการพัฒนาชีวิตของตน

บางทีอาจจะเปนเพราะการจัดระเบียบชีวิตและระบบสังคมใน
ปจจบัุนนัน้ ยงัตั้งอยูบนฐานแหงความคิดที่เลื่อนลอย ขาดหลักการและ
จดุหมายที่ชัดเจน

อาจเปนไดวา เราอยูในยุคทีเ่ปนเพียงประชาธิปไตยอยางวา หรือ
ประชาธปิไตยเพยีงตามทีสั่กวาเรยีกกนั (so-called democracy) ที่มนษุย
ยงัไมเขาใจความหมายของวนิยัและเสรภีาพ มองไมชดัวา วนิยัมีไวทํ าไม
เสรีภาพมีเพือ่อะไรกันแน เร่ิมต้ังแตเขาใจผิด มองวนิยัเปนเครื่องบังคับ 
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แลวก็เลยใชวินัยผิดทาง ไมชวยใหบรรลุจุดหมายของชีวิตและสังคม
ยติุกนัแคนี้กอนวา วนิยัเปนเครื่องจัดสรรเอือ้อํ านวยโอกาสเพื่อให

มนุษยพฒันาชีวิตของตน แลวทีนี้ เมือ่มนษุยมีเสรีภาพ เราก็เอาโอกาสที่
วนิัยจัดสรรใหนี้ไปใชในการพฒันาชีวิตนั้นตามความมุงหมาย  

นีก่ห็มายความวา สังคมทีม่วีนิยั มกีฎหมาย มรัีฐธรรมนญูทีดี่ทีสุ่ด
คือสังคมทีจ่ดัสรรดวยวนิยั ดวยกฎหมาย ดวยรฐัธรรมนญู เปนตนนัน้ ให
มนษุยในสังคมนั้นมีโอกาสพัฒนาชีวิตไดดีที่สุด

คงเห็นไดแลววา ศีล ๔ หมวด ที่ทางพระจัดแบงไวนี้ เปนหลกัการ
ดํ าเนินชีวิตและพัฒนามนุษย ทีล่วนแลวแตเกี่ยวของกบัสุขภาวะทั้งนั้น

ยุคไอที จะบมอินทรีย หรือปลอยอินทรียใหเขามอม

ตอนี้ก็ไปเร่ืองของจิตใจ แลวก็เร่ืองปญญา ตามลํ าดับที่วา
แดนที่ ๒ คือ ภาวะจิต ซึง่โยงถึงการพฒันาจิตใจดวย
แดนที่ ๓ คือ การใชปญญา ซึง่โยงถึงการพฒันาปญญาดวย
นอกจากพดูถงึเรือ่งของจติใจ และเรือ่งปญญาในแตละแดนแลว ก็

ตองพดูถงึเรือ่งทีภ่าวะจติกบัปญญาเปนปจจยัเกือ้หนนุซึง่กนัและกนัดวย
อยางไรก็ตาม พอดีวา ในตอนที่ผานมา ไดพูดเรื่องภาวะจิต และ

เร่ืองปญญา รวมทั้งเรื่องที่ภาวะจิตกับปญญาเปนปจจัยแกกันและกัน
มาไมนอยแลว จึงเห็นวาในที่นี้ เร่ืองของแดนจิตใจและแดนปญญา นา
จะพอแคนั้นกอน

เมื่อพอควรแลว ก็จะพูดถึงเรื่องเกร็ดๆ และเรื่องแถมพิเศษไว
หนอย เร่ืองหนึ่งที่อยากใหสังเกตก็คือ ในการแกปญหา โดยเฉพาะ
ปญหาชวีิตจิตใจ หรือในการดับทุกขนั้น วิธีการทางจิตใจ กบัวธิีการทาง
ปญญา มีประโยชนในคนละระดับ และไดผลแตกตางกัน

เร่ืองที่สํ าคัญคือความสุข กม็คีวามสุขในระดับจิตใจ และความสุข
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ในระดับปญญา ซึง่ประณีตตางกัน วากันแบบรวบรัด ความสุขในระดับ
จิตใจถงึจะลกึซึง้แคไหน ก็ยังไมเปนอิสระจริง ตองมีปญญาเขามาปลด
ปลอย จึงจะเปนอิสระสมบูรณ

ในการแกปญหาจิตใจในชีวิตประจํ าวัน อยางที่เจอกันบอยๆ เชน
เร่ืองความโกรธ ก็มีทั้งวิธีการทางจิต และวิธีการทางปญญา ซึง่อาจจะ
โยงกนั และไดผลแตกตางกันหลายระดับ

การปฏิบัติตอประสบการณและสถานการณตางๆ กส็ามารถใชวิธี
การทางจติ หรือวิธีการทางปญญา หรือทัง้สองอยางประสานกัน แตในที่
สุด การแกในขั้นปลดปลอยจะตองถึงปญญา

อยางเรือ่งเกิดมารวย-เกิดมาจน เกิดมาสวย-เกิดมาขี้เหร ฯลฯ ก็
ไมมฝีายไหนไดเปรียบหรือเสียเปรียบจริง อยูที่มีวิธีปฏิบัติจัดการทางจิต
และทางปญญาอยางไร

ในการใชวธิทีางจติ และวธิทีางปญญาทัง้หมดนัน้ ตัวท ํางานส ําคญั
ทีพ่งึใสใจเปนพเิศษ คือ โยนโิสมนสกิาร ทีอ่าจพลกิสถานการณรายสุด ให
กลบัเปนดีอยางยิ่งก็ได

เมื่อเวลาอาจจะหมดแลว กข็อยกตัวอยางตอนทายสุดเลย คือใน
เวลาทีค่นจะตาย คนทั้งหลายกม็าคิดกัน รวมทั้งทางแพทยก็ตองคิดวา
จะชวยคนไขที่ใกลตายอยางไร จะชวยใหเขาตายอยางไรจะดทีี่สุด

อยางที่วาแลว การปฏิบัติในเรื่องนี้ มีทั้งในระดับจิตใจและใน
ระดับปญญา สวนในระดบัทางกายนัน้กถ็ือวา แนนอนละ คุณหมอก็
ตองพยายามชวยเต็มที่

ในระดับจิตใจนัน้ ตามปกติเราจะใหคนไขเอาจติยดึเหนี่ยวกับส่ิง
ที่ดีๆ อยางโบราณวาใหบอกอรหัง หรือเอาคํ าวาพทุโธมาใหวา หรือให
ฟงเสียงสวดมนต หรือลูกหลานอาจจะมายนืใกลๆ แลวก็มาพูดทวนให
คุณพอ-คุณแม คุณปู-คุณยา คุณตา-คุณยายฟงวา เมื่อนั้นๆ นะ คุณพอ
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คุณแมไปทํ าบุญที่นั่นมา การทํ าบุญครั้งนั้นสํ าคัญ เปนประโยชนมาก
อยางนั้นๆ ใหจิตใจของทานอยูกับบุญกุศล ไมกระวนกระวาย ไมฟุงซาน 
ไมแกวงไกวไปที่อ่ืน และใจของทานมีความชื่นชมยินดี เกิดปติ อ่ิมใจ 
ปล้ืมใจ มคีวามสุข เบกิบานผองใส

ถาสามารถทํ าใหจิตใจของผูปวยผูกจับอยูกับบุญ อยูกับความดี
อยูกบัพระพุทธเจา อยูกับพระธรรม อยูกับพระรตันตรัย อยูกับอะไรก็ได
ที่ดีๆ ไมไปไหนอ่ืนเลย แลวสงบ ผองใสได กถ็อืวาประสบความสํ าเร็จ
คืออยูดวยศรัทธา อยูดวยสิ่งยึดเหนี่ยวที่ทํ าใหจิตใจไมวาวุน ไมเศรา
หมอง ไมทุกข ไมบีบค้ัน ไมกระวนกระวาย นีก้เ็ปนการดีอยางยิ่งแลว

แตยังมอีีกขั้นหนึ่ง ขอใหคิดเองวา ระหวางการทํ าใหคนใกลตายมี
ส่ิงดีงามยึดถือ เชนบุญกุศลอยูกับใจ ซึง่ดมีากแลวนี้ กับอีกขั้นหนึ่งคือ
การทํ าใหทานผูที่มีชีวิตในขณะสุดทายนั้น ไดเกิดมีความรูความเขาใจ
มองเห็นความจริงของชวีติ มองเห็นโลกเห็นชีวิตตามเปนจริงวา สังขาร
ทั้งหลายมันเปนอยางนี้ โลกนี้เปนอยางนี้ มนุษยทั้งหลายเปนอยางนี้ 
มองเห็นชีวิตสังขารตามสภาวะ แลววางใจตอชวีติและตอส่ิงทั้งหลายทั้ง
ปวงได วางใจลงตัว ไมยึดอะไรเลย อยางไหนจะดกีวากัน

ยํ ้าวา ระหวางการมีจติยดึอยูกับส่ิงที่ดีที่สุด ระลึกถึงพระรัตนตรัย
หรือใจอยูกับบุญกุศลที่ดีแลวนี้ กับการมีจติทีม่ีปญญาสวางแจง รูเขาใจ
มองเห็นความจริงแลววางไดหมด ไมยึดเลยนี้ อยางไหนดีกวา

(เสียงตอบวา อยางหลัง)
อยางหลงัดกีวา นีแ้หละจงึบอกวาตองมกีารแยก อยางแรกเปนการ

ใชวธิกีารในระดบัจติใจ เรียกวาระดบัสมถะ อยางหลงัเปนระดบัปญญา 
ในเชงิวปิสสนา

ในเรือ่งผูปวยโรครายแรงหมดทางรกัษา มแีงพจิารณาอกีอยางหนึง่ 
คือการปดโรคหรอืหลอกคนไขไมใหรูโรคที่เปน วาดีหรือไมดี อันนี้ยังตอง
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ตอบแบบมีเงื่อนไข หรือแยกวาดีข้ันไหน และไมดีข้ันใด
การปดท ํานองหลอกนัน้ไมใชวาไมดีเลย กม็ดีีอยูข้ันหนึ่ง เร่ิมดวยมี

เจตนาดี คือต้ังใจด ี หวงัดีตอผูปวย เกรงวาถาบอกความจริง ใจผูปวย
อาจจะรบัไมได อาจจะหมดกํ าลังใจ แลวก็จะทรุดหนักโดยเร็ว ก็เปนการ
ชวยรักษาระดับจิตใจของเขาไวกอน

ถามวาการพูดทํ านองหลอกอยางนั้นผิดศีลขอมสุาวาทไหม ก็ดูที่
เจตนา มสุาวาทแทคือเจตนาพดูใหผิดจากความจรงิเพือ่ท ําลายประโยชน
ของเขา หรือเพือ่ท ําใหเขาเสยีประโยชน ตัวเจตนาทีเ่ปนมสุาวาทขั้นเสียศีล
ก็คือต้ังใจจะเบียดเบียนเขา ถามุงดีตอเขาทานไมถือวาเปนมุสาวาทแท 
เพราะเจตนานีแ้หละเปนตวัส ําคญั และเจตนาทีผิ่ดศลีกคื็อจะเบยีดเบียน

ทีนี้ คุณหมอเห็นคนไขใจไมเขมแข็ง ไมมีกํ าลังใจ จะรับไมไหว ถา
ขืนบอกความจริงนี้ คงวูบเลย จึงตอบเลีย่งไป บางทกี็เหมือนกับหลอก 
อยางนีก้ถ็อืวาไมใชมุสาวาทแท เพราะวาไมมีเจตนาเบียดเบียน

แตทานก็ยังไมยอมใหบริสุทธิ์รอยเปอรเซ็นต เพราะอะไร เพราะยัง
มเีจตนาพูดใหคลาดจากความจริง และถาปลอยตัวอยูในขัน้นี้ ก็จะเกิด
ความประมาท เพราะคิดวาเทานั้นพอแลว พอเจอกรณีอยางนั้นอีก ก็จะ
ไดแคหลอกคนไขไปเร่ือย

จึงตองพยายามตอไป คือตองพัฒนาทั้งตวัเองของคุณหมอ และ
พฒันาคนไข โดยหาทางวาท ําอยางไร เชนจะพดูจาแบบไหน ใหคนไขพฒันา
ตัวเองไปสูการยอมรบัความจรงิได เมือ่ไรคนไขมปีญญาสวางแจง ยอมรับ
ความจริง ปลงจิตวางใจลงตัวได เมือ่นั้นเขาเปนอิสระแลว นั้นคือดีทีสุ่ด

นีแ่หละที่ตองวาเปนขั้นๆ เมื่อถามวาดีไหม? ก็ตอบวาดใีนขั้นหนึ่ง 
อยาบอกวาดีจบไปเลย ไมควรตอบตายตวัไปขางเดยีว ทานใหมองอะไรๆ 
เปนการพฒันาไปเปนขัน้ๆ กต็องคอยๆ พฒันา แลวคอยๆ แยกแยะวาไป

หลักนี้ใชไดทั่วไปกับเร่ืองของมนุษย ธรรมดาของมนุษยนี้ เราจะ
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ใหเปนเหมอืนกันหมด เชน จะใหทุกคนมีความสุขดวยปจจัยตัวเดียวกัน
เหมอืนกนัหมด เปนไปไมได เพราะวาในเวลาหนึง่ๆ มนษุยทัง้หลายอยูใน
ระดบัแหงการพฒันาทีต่างๆ กนั จงึมคีวามตองการเปนตนแตกตางกนั

แตพรอมกันนั้น มนุษยทกุคนกม็ธีรรมชาติที่ตองพัฒนา ดังนั้น ใน
ขณะทีแ่ตละคนแตกตางกนั อยูในระดบัการพฒันาทีไ่มเทากนั กจ็งึเหมอืน
กับมีเงื่อนไขวา ขออยางเดียวอยาใหเขาหยุดอยูกับที่ คือใหแตละคน
พฒันากาวหนาตอไป และเราก็ตองมีระบบการ “บมอินทรีย” คือเสริมใส
ปจจยัเกือ้หนนุหรือกระตุนทางบวก เพื่อชวยใหคนพรอมที่จะพัฒนา

(ถาเรามวัประมาท ไมบมอินทรียคน ก็อาจจะเพลี่ยงพลํ้ าแกฝาย
มอมเมาอนิทรียไปอยางไมรูตัว เชน ในยุคไอทีปจจุบัน มีปจจัยตัวแปร
เลือ่นลอย หรือปจจัยที่สังคมละเลยควบคุมไมไดมากมาย ถูกปลอยมา
กระตุนเราปลุกปนดานเสพใหเด็กเกิดความพรอมทางเพศเร็วไวผิดปกติ 
ขณะที่ความพรอมในการที่จะเรียนรูกลับยิ่งลาชาหรือทื่อดานไป เพราะ
ความละเลยไมบมอินทรียอยางที่วา จึงเสียทาแกฝายมอมอินทรีย)

ในกรณตัีวอยางนี้ ถาพิจารณาใหดี จะมองเห็นหลักการสํ าคัญรอง
รับเปนพื้นอยู พูดงายๆ วา คือเร่ือง ปจจัยภายใน กับ ปจจัยภายนอก

อยางเรื่องคนไข ถาตัวคนไขทํ าใจไดเอง ใจอยูกับบุญกุศลได จน
กระทัง่มองเหน็และยอมรับความจริง วางใจลงตัวเปนอิสระได ก็เรียกวา
มปีจจยัภายใน ทํ าใหชวยตัวเองได หรือพึ่งตนได

แตถาคนไขใจไมดีเลย พึ่งตัวเองไมได คนเฝาไข ญาติ และแพทย
พยาบาล กช็วยจดัสภาพแวดลอม ชวยพดูชกัน ํา เปนตน (หรือแมวาคนไข
พอจะเขาทางได แตผูดูแลกช็วยเกือ้หนนุอกี) อยางนีก้เ็ปนปจจยัภายนอก

ในเรือ่งเดก็ เร่ืองนักเรียน เยาวชน จนถึงคนทั่วไป ก็เหมือนกัน ก็ใช
หลกัการปจจยั ๒ ดาน คือ ปจจัยภายใน กับปจจัยภายนอก นี้แหละ

ปจจัยภายในตัวสํ าคัญ ไดแก โยนิโสมนสิการ ทีไ่ดเอยชื่อมาเปน
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คร้ังคราว ประปราย
ปจจยัภายนอกทีสํ่ าคญั คือ คนท่ีเปนกลัยาณมติร เชน แพทย พยาบาล 

ญาต ิและคนเฝาไข ทีจ่ติใจด ีมคีวามรูความเขาใจ รูจกัพดูจาแนะน ํา
ทนีี ้ พดูถงึตวัหลักการเลยวา ในการจะเขาสู หรือเร่ิมกอองครวม

การด ําเนนิชีวิตที่ดี โดยมีระบบการพัฒนาชีวิตไดนั้น ตองมีปจจัยชักนํ า
เกือ้หนนุ เรียกวา ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ

ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ คือ ปจจัยที่จะกระตุนเรา เกื้อหนุน ชักนํ าให
เกดิความรูความเขาใจ ไดแนวคิดที่ถูกตอง เรียกไดวาเปนปจจัยพื้นฐาน
ของการศกึษา หรือปจจัยพื้นฐานของการพัฒนามนุษย มี ๒ อยาง คือ

๑. ปจจัยภายนอก หรือองคประกอบภายนอก ไดแก ปรโตโฆสะ
(เสยีงจากผูอ่ืน หรืออิทธิพลจากภายนอก) เฉพาะอยางยิ่งกลัยาณมิตร

๒. ปจจัยภายใน หรือองคประกอบภายใน ไดแก โยนิโสมนสิการ 
(ภาษาเกาแปลวา การท ําในใจโดยแยบคาย) คือ การรูจกัมอง รูจกัคดิ รูจกั
พจิารณา ใหหาประโยชนได และใหเหน็ความจรงิ

ทัง้สองอยางนี ้ เปนเรือ่งใหญ ในทีน่ีไ้ดเพยีงใหหวัขอ และยํ ้าความ
สํ าคญัไววา ในการพฒันามนษุย ซึง่กร็วมการพฒันาสขุภาวะอยูดวยนี ้จะ
ตองจดัการกบัปจจยัสองอยางนีใ้หดี ทัง้ปจจยัภายนอก คือปจจยัดานสิง่
แวดลอม โดยเฉพาะปจจยัทางสงัคม และปจจยัภายใน คือปจจยัในตวับคุคล

ดานปจจัยภายนอก จะตองจัดระบบกัลยาณมิตร ใหมีระบบ
ครอบครัว ระบบโรงเรียน ระบบชุมชน ระบบสื่อมวลชน ตลอดจนสภาพ
ทั่วไปของสงัคม ทีดี่ รวมไปถงึการดแูลสิง่แวดลอมทางธรรมชาต ิทางวตัถ ุ
และการสงเสริมวฒันธรรมอยางถกูตอง (ควรเนนเรือ่งครอบครวัเปนพเิศษ)

ดานปจจัยภายใน สํ าหรบัคนทัว่ไป กอ็าศยัปจจยัภายนอกนัน่แหละ
มาเหนีย่วน ํา โดยมีวิธีการที่แยบคาย และคนจะพึ่งตัวไดจริงก็ตอเมื่อมี
ปจจัยภายในอยูในตัว
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ถามปีจจยัภายนอก เพียงมีปจจัยทางสังคมที่ดี ก็จะทํ าไดแมแต
การบมอินทรีย ที่จะทํ าใหคนเกิดความพรอมที่จะกาวไปในการพัฒนา 
แตถาไมจดัสภาพสงัคมใหดี ปลอยใหปาปมติรแสดงฤทธิก์นัเกลือ่นไป กค็ง
จะไดแคการมอมอินทรีย ทีท่ ําใหเด็กมีความพรอมที่จะเสพติดมัวเมาใน
ดานตางๆ เร็วไวอยางที่อาจจะคาดไมถึง

ที่พูดนี้เปนตัวอยางวา แมแตในเวลาจะตาย ก็มีสุขภาวะไดใน
ระดับตางๆ จนถึงขั้นสูงสุดที่วาถามีปญญาที่สวางจาอยางนั้น ก็จะมี
ความสขุทีเ่ปนอสิระ ดังที่บอกแลววาปญญาเปนตวัปลดปลอย ท ําใหลงตวั 
ปลงลงได วางได เปนอสิระ ลวงพน โลง ไมมอีะไรมาจ ํากดั หรือวดัได

ในระดับจิตใจ บางทียังตองใชวิธีครองที่ คือเอาสิ่งที่ดีมายึดถือ
กํ ากับไว ใหส่ิงที่ชัว่รายใหทุกขเขามาไมได หรือใชวธิทีดแทน คือเอาสิ่งที่
ดีเขามาแทนที่ส่ิงชัว่รายซึง่ครองที่หรือครอบงํ าจิตอยูกอน หรือเปนวิธีขม
เปนวิธีปราบสยบฝายรายไมใหมีกํ าลังเขมแข็งขึน้มามีอิทธิฤทธิ์ โดยเอา
ฝายดีเชนสมาธิขมเขาไป

รวมความวา วธิทีางจิตใจเปนการขมไวบาง ยดึครองที่บาง ทด
แทนบาง รวมทั้งปลอบประโลมดวย แตวิธีทางปญญานี้เปนการลาง 
ละลาย หรือหลุดพนเลย หมายความวา ท ําใหเปนอิสระปลอดโปรงโลง
ไปเลย ดังนัน้สุขภาวะในขั้นปญญาจึงมีความสํ าคัญอยางที่สุด

ภาวะจิตเพื่อชีวิต และภาวะจิตเพื่อสังคม

กอนจะจบ ขอพูดเรื่องสํ าคัญบางอยาง ไหนๆ เราก็พูดถึงการ
พัฒนาในระดับตางๆแลว ก็ควรพูดถึงสิ่งที่จะใชประโยชนในระดับพื้น
ฐาน ชนิดที่ควรจะมีเปนประจํ าไว

เราบอกวา ชวีติที่ดํ าเนินไปอยางถกูตอง เปนอยูถูกตอง หรือเปน
อยูเปนนี้ มสีามแดน คือ แดนความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม แดนภาวะจิต
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ใจ และแดนปญญา ทัง้นีเ้ราแยกไดแลววา ปญญาซึง่พฒันาถึงขั้นวิชชา
จะเปนตัวปลดปลอยทํ าใหเปนอิสระสูงสุด ทํ าใหสมบูรณ หมายความวา 
พอวิชชามา กน็ ําไปสูวิมุตตหิลุดพนเปนอิสระ พรอมทั้งวิสุทธิ์กห็มดจด
สดใส และสุขสงบสันติ

ทนีีถ้อยมาในระดับจิตใจ จะเนนเรื่องภาวะจิตพื้นฐาน ที่เปนคุณ
สมบัติที่ทกุคนควรมีไวประจํ าในใจ ซึ่งแยกไดเปน ๒ ชุด คือ

ก) ภาวะจิตฝายประจํ าภายในตัว เพือ่ความอยูดีของตนเอง และเปน
พืน้ฐานของการพฒันาชวีติตอไป

ชุดนี้ พทุธศาสนาเนนมากวา เปนเครือ่งวัดความกาวหนาของการ
พฒันาจิตใจ คือ คนไหนที่ไปปฏิบัติธรรม ถายังไมไดคุณสมบัติ ๕ อยาง
นี้ ถอืวายังไมประสบความสํ าเร็จ คือ

๑. ปราโมทย คือ ความราเริงเบิกบานใจ ขอนี้เปนพื้นใจเลย คนทุก
คนควรมีภาวะจิตนี้เปนประจํ า นี้คือ emotion อยางหนึ่ง ถาพดูในทาง
ธรรม เราไมใชคํ าวาอารมณ จะเลี่ยงไปใชศัพทฝร่ังเลยก็ได

ในดานจติใจ ทานถอืวาปราโมทยนีสํ้ าคญัมาก พระพทุธเจาตรสัวา 
“ปาโมชชฺพหโุล ภิกขฺ ุทกุขฺสสฺนตํฺ กรสิสฺติ” แปลวา ภิกษผูุมากดวยปราโมทย
จะท ําทกุขใหหมดสิน้ไป หมายความวาจะบรรลนุพิพาน ทกุคนจงึควรมี
จติใจทีร่าเรงิเบกิบานอยูเสมอ ใหเปนพืน้ใจเลยทเีดยีว แตขอใหเปนความ
ราเรงิในเรือ่งทีดี่งาม จงึเปนภาวะจติกศุล เปน positive emotion

๒. ปติ คือ ความอิม่ใจ ปล้ืมใจ หมายความวา เวลาท ํางานทํ าการ
ถาจติของเราไมต้ังไวผิด ใจของเราไมฟุงเฟอ ไมไปมวัหวงัเพอกบักาลขาง
หนา เราจะไดความอิม่ใจจากงานทีท่ ํา เราท ํางานไป งานกเ็ดนิหนาไป จติ
ของเรากป็ติ อ่ิมใจไปกบังานทีเ่ดนิหนาไป ถาไดผลสํ าเรจ็สํ าคญั กป็ล้ืมใจ

๓. ปสสัทธิ คือ ความผอนคลาย เรียบสงบ เย็นใจ ไมเครียด ขอ
สามนี้ ตรงขามกับที่เราเปนปญหากนันักในปจจุบัน อยางที่บนกันวาคน
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มักจะเครียด แสดงวาด ําเนินชีวิตผิด เพราะถาเราบอกวาโลกเจริญ เมื่อ
ดํ าเนินชีวิตถูก กต็องมชีีวิตที่ดีข้ึน ตองมปีสสัทธิ

อนึ่ง สามขอนี้มาตอกันเองโดยธรรมชาติ เมื่อมปีราโมทยแลว ก็
เปดโอกาสใหเกิดปติ พอมีปติ อ่ิมใจ ปล้ืมใจแลว ปสสัทธิก็มาเองโดย
อัตโนมัติ ก็จะรูสึกผอนคลายสงบเย็น

มแีงพเิศษวา ปสสัทธินีเ้ปนขอทีโ่ยงระหวางกายกบัใจ คือพอเกดิ
ปสสัทธแิลว ความผอนคลายกจ็ะมทีัง้ทางกายและทางใจ และความเครยีด
กเ็ชนเดียวกัน ถาเกดิความเครียดแลว ก็จะเครียดทั้งกายและใจ

๔. สุข คือ ความฉํ ่าชื่นร่ืนใจ พอปสสัทธิผอนคลายแลว ความสุขก็
มา คนก็มคีวามสุข

๕. สมาธิ คือ ภาวะทีจ่ติมั่นแนว อยูตัว ไมมีอะไรรบกวน จะคิด จะ
พจิารณา จะท ําอะไร ใจก็อยูกับเร่ืองนั้น ไมฟุงซาน ไมวอกแวกหวั่นไหว 
ซึง่อาศัยความสุข คือความสุขเปนตัวเอื้อเปดโอกาสใหจิตเปนสมาธิ ต้ัง
มัน่ อยูตัว เขาที่ ชวยใหจิตนั้นไมถูกอะไรรบกวน แลวอะไรๆ ก็รบกวนมัน
ไมได และมันก็อยูกับส่ิงที่ตองการไดตามตองการ

ดูงายๆ วา จิตที่เปนสมาธิก็คือจิตที่อยูกับส่ิงที่ตองการไดตาม
ตองการ ถาจิตของใครยงัไมอยูกับส่ิงที่ตองการไดตามที่ตองการ กย็ังไม
เปนสมาธิ และจิตนั้นก็ไมถกูรบกวน อะไรมากวนมันไมได

ควรนึกไวดวยวา ความสขุนี้ก็สํ าคัญมาก ถาไมมีสุขแลว สมาธิจะ
เกิดไดยาก ทานใหหลักวา สุขเปนบรรทัดฐานของสมาธิ เมื่อมีสุข ก็เปด
โอกาสใหจิตอยูตัวสงบ แตพอทุกข จิตถกูบบีค้ัน ก็จะดิ้นรน จึงเปนสมาธิ
ไดยาก ตอจากนั้น พอมสีมาธิแลว กย็ิ่งสุข

เปนอันวา คุณสมบัติ ๕ อยางนี ้ควรท ําใหมีในจิตใจอยูเสมอ เปน
ภาวะจิตที่ดี เปน positive emotions จะเรยีกวาสุขภาวะทางจิตก็แลวแต 
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คือ ปราโมทย ปติ ปสสัทธิ สุข สมาธิ มีชื่อรวมเรียกวา ธรรมสมาธิ หมาย
ความวา เมื่อภาวะจิตหาขอนี้ต้ังแนวเขาที่แลว จติกเ็ปนสมาธิดวย

พอจิตเปนสมาธิแลว ถาเดินหนาถูก ไมเฉไฉเสีย กก็าวไปสูปญญา 
แตทั้งนี้กอ็ยูที่วาจะจัดการอยางไร แตตอนนี้จิตเองนั้นดี พรอมแลว จิตที่
เปนสมาธินั้น ทานใชคํ าวา “กมัมนีย” (หรือ กรรมนีย) แปลวา ควรแกงาน 
คือเปนจิตที่เหมาะแกการใชงาน หรือใชงานไดดี ถาเอาไปใชงานทาง
ปญญาก็จะถกูตองและดทีี่สุด เปนไปตามระบบของการพัฒนาชีวิต

อยางไรก็ตาม บางคนเอาจติสมาธทิี่เหมาะแกงานนี้ไปใชทางอิทธิ
ฤทธิ์ปาฎหิาริยบาง เอาไปใชเปนที่หลบปญหาอยูสบายกับความสุขบาง 
ซึ่งเปนการใชไมถูกทาง เขวไป จะท ําใหเกดิปญหา อยางนอยก็ทํ าให
หยดุชะงัก ไมกาวไปสูจุดหมายที่แท

สมาธิแมจะเปนภาวะจิตที่ดี เปนกุศล แตส่ิงที่ดี ถาใชไมถูก กเ็ปน
โทษได เรียกวากุศลเปนปจจัยแกอกุศล ในท ํานองเดียวกับที่อกุศลก็เปน
ปจจัยแกกุศลได สมาธินัน้มคํี าบาลีบอกลักษณะวา มนัเปนโกสัชชปกข
(โกสชฺชปกฺข) คือเปนพวกเดียวกับความขี้เกียจ หมายความวา พอจิตสงบ
สบายอยูตัวดีแลว กช็วนใหไมอยากทํ าอะไร ไมอยากเคลื่อนไหว เพราะ
ฉะนั้น จึงตองมีตัวดุลมา นั่นคือวิริยะ ทีเ่รียกวาความเพียร

ความเพียรนัน้เปนความแกลวกลา จะบกุฝา จะเดนิหนาเรื่อย ถา
ไมมีสมาธิดุลไว ความเพียรก็จะท ําใหพลาน ทานกเ็ลยใหดุลกันระหวาง
วริิยะกบัสมาธิ สมาธิต้ังมั่นสงบ แตถาไมมีวิริยะ มันก็ไมไป จะหยุดอยู
กับทีแ่ลวก็ข้ีเกียจ เอาแตสบายจะมีความสุข แลวทีนี้พอติดความสขุใน
สมาธิ กเ็กดิความประมาท กลายเปนเสยีไป ดังนั้นจึงตองมีวิระยะมาดุล

เมือ่มทีั้งสองอยางมาดุลกัน วริิยะคอืความเพียรนี้จะเดินหนา เมื่อ
มีสมาธิดวย ก็จะเดินหนาอยางเรียบสงบมั่นคง เปนการกาวไปดวยดี 
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เรียกวามีวิริยะกับสมาธิมาคูกัน เชนเดยีวกับเมื่อมศีรัทธากต็องมีปญญา
มาดุลไว ไมใหกลายเปนเชื่องายหรืองมงาย แลวก็มีสติเปนตัวคอยดูคอย
คุม คอยตรวจสอบ คอยปรับใหเขาที่พอดี

เปนอนัวา ในใจก็ใหมี ๕ ขอทีว่ามานีแ้หละ เปนภาวะจติทีดี่ฝายภายใน
เพือ่ความอยูดีของตวัเอง และเปนพืน้ฐานทีม่ัน่คงของการพฒันาชวีติตอไป

ข) ภาวะจิตฝายแผออกไปภายนอก เพือ่การสัมพันธที่ดีกับเพื่อน
มนุษย และเปนพืน้ฐานของการชวยผูอ่ืนใหพฒันา

ในการสมัพนัธทางสังคม ธรรมคือคุณสมบัติ ที่พึงพัฒนาขึ้นไวเปน
พืน้ฐาน ก็คือภาวะจิตที่เรียกวา พรหมวิหาร ๔ ซึง่คนไทยไดยินชื่อกันจน
คุน แตก็เขาใจคลาดเคลื่อนกันไปไกลดวย ในที่นี้ เปนอันวาไมควรจะพูด
ยาวแลว เพราะเวลาไมอํ านวย จึงแสดงไวแตหัวขอและอธิบายยอ ดังนี้

๑. เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข 
ความมีใจแผไมตรี และใฝท ําประโยชนแกผูอ่ืน

๒. กรุณา คือ ความสงสาร อยากชวยใหพนทุกข ใฝใจจะปลด
เปลือ้งบํ าบัดความทุกขยากเดือดรอนของผูประสบทุกข

๓. มุทติา คือ ความเบกิบานยนิด ีในเมือ่ผูอ่ืนอยูดีมสุีข มจีติผองใส
บันเทงิ เบกิบาน ชืน่ชม ตอสัตวทัง้หลายผูประสบความสขุความสํ าเร็จ 
พลอยยินดีดวย มใีจสงเสริมเมือ่เขาไดดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป

๔. อุเบกขา คือ ความมใีจเปนกลาง ทีจ่ะด ํารงอยูในธรรมตามทีไ่ด
พจิารณาเหน็ดวยปญญา คือมจีติเรยีบตรงเทีย่งธรรมดจุตราช ูไมเอนเอยีง
ดวยรกัหรอืชงั พจิารณาเหน็กรรมทีสั่ตวทัง้หลายกระท ําแลว อันควรไดรับ
ผลดีหรือชัว่ สมควรแกเหตอัุนตนประกอบ พรอมทีจ่ะวนิจิฉัยและปฏิบัติ
ไปตามธรรม รวมทัง้รูจกัวางเฉยสงบใจมองด ู ไมเขาไปกาวกายแทรกแซง 
ในเมือ่ไมมีกิจที่ควรทํ า เพราะเขารับผิดชอบตนไดดีแลว เขาสมควรรับ
ผิดชอบตนเอง หรือเขาควรไดรับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน
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ตรงนีข้อแทรกหนอย ทุกทานคงทราบอยูวา การทํ างานของจิตใจ
อาศยัระบบของรางกาย และภาวะจิตใจมีความสัมพันธสงผลตอกันกับ
ระบบของรางกายนั้น

เมื่อคนโกรธ (มภีาวะจิตโกรธ หรือจะยังใชคํ าวามีอารมณโกรธ ก็
แลวแต) กลามเนือ้จะเครยีดเขมง็เกรง็ แมแตกลามเนือ้หนา หวัใจเตนแรง 
หายใจแรงและเร็ว เกิดความเรารอน ระบบการเผาผลาญทั้งหมดเรง
ท ํางานหนกั ฯลฯ ในระยะยาว ถามกัโกรธ หงดุหงดิ รางกายจะทรดุโทรมไว 
แกเร็ว อาจเปนโรคบางอยางงาย เชน เปนแผลในกระเพาะอาหาร

ในทางกลบักัน ถาโกรธหรือกลัวขึ้นมา แตต้ังสติได คอยๆ ผอนลม
หายใจ โดยหายใจเขา-ออกยาว ชาๆ สมํ่ าเสมอ อาการเครียดเกร็ง 
เปนตน ของรางกาย กจ็ะบรรเทาลง แมแตอาการประหมาก็อาจหายได 
และภาวะจติกจ็ะดีข้ึนดวย เรียกวา ผอนคลายสบายขึ้นทั้งองคาพยพ

อยางงายๆ ถากายเครียด ใจก็เครียดดวย ถาใจเครียด กายก็
เครียดดวย

ขอควรใสใจพิเศษตอนนี้อยูที่วา ภาวะจิต ๒ ชุดซึ่งยกมาพูดที่นี่ 
นอกจากมีความสํ าคัญในการพัฒนาจิตใจ และเอื้อตอการทํ างานของ
ปญญาแลว ก็สงผลดีตอรางกาย เกื้อหนุนสุขภาพกายอยางมาก

ตรงขามกับความโกรธ ก็คือเมตตา พอเมตตาเกิดขึ้นในใจ กลาม
เนือ้ทัง้หลายไดพัก การหายใจเรียบร่ืน ทั้งระบบของรางกายผอนคลาย 
ความสงบเย็นเกิดขึ้น การเผาผลาญลดนอย ถามีเมตตาประจํ าใจใน
ระยะยาว นอกจากแกชาแลว ก็จะมีบุคลิกภาพออนโยน มีเสนห หรือ
ชวนคบหา และใหเกิดความสุขแกผูเขามาใกลชิดดวย

คนทีม่ีภาวะจิตดานลบ (negative emotions) เชน โศกเศรา หวง
กงัวล เบือ่หนาย ทอแท หมดกํ าลังใจ ฯลฯ นอกจากรางกายจะทรุดโทรม
ไปชัน้หนึง่แลว บางทียังทํ าใหเบื่ออาหาร เปนตน ซํ้ าเขาอีกชั้นหนึ่ง ทํ าให
เกิดผลเสียรายแรง อาจจะเสื่อมสุขภาพกายถึงขั้นเสี่ยงชีวิตก็ได
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แตในทางตรงขาม ผูมีภาวะจิตที่ดี เฉพาะอยางยิ่งมีปติ อ่ิมใจ แม
กายจะอด ก็อยูดีไดนาน แถมมีผิวพรรณงามผองใสดวย

ดังเรือ่งวา คร้ังหนึ่ง พระพุทธเจาเสด็จเขาไปบิณฑบาตในหมูบาน
พราหมณแหงหนึง่ ไมทรงไดรับอาหารเลย เสดจ็กลบัออกมาโดยมบีาตรเปลา 
มารมาเยาะ พระพทุธเจาไดตรัสวา (ส.ํส.๑๕/๔๖๙/๑๖๗)

เราทั้งหลายไมมีอะไรกังวล อยูเปนสุขสบายนักหนา จะ
มีปติเปนภักษา เหมือนดังเหลาเทวาพวกอาภัสสรพรหม

อีกตัวอยางหนึ่ง เมื่อมีผูทูลถามวา ภิกษุทั้งหลายผูสงบ ครอง
พรหมจริยธรรม อยูในปา ฉันภัตเพลาเดียว เหตุใดจึงมีผิวพรรณผองใส 
พระพุทธเจาตรัสตอบวา (สํ.ส.๑๕/๒๒/๗)

ผูถงึธรรม ไมเศราโศกถงึสิง่ทีล่วงแลว ไมพรํ ่าเพอถงึสิง่ทีย่งั
ไมมาถงึ เปนอยูกบัปจจบุนั เพราะฉะนัน้ผวิพรรณจงึผองใส

สวนชนทั้งหลายผูยังออนปญญา เฝาแตฝนเพอถึงสิ่งที่ยัง
ไมมาถึง มัวหวนละหอยถึงความหลังอันลวงแลว จึงซูบซีด
หมนหมอง เสมอืนตนออสด ทีเ่ขาถอนทึง้ขึน้ทิง้ไวทีใ่นกลางแดด

ไดภาวะจิตดีแค ๒ ชุดนี้ เร่ืองสุขภาวะก็เบาใจ เหมือนมีหลัก
ประกนัวา ชีวิตจะงาม-สังคมจะดี มีฐานที่มั่นของการที่จะพัฒนาตอไป



บทสรุป

เ ชิ งสาระ

เทาทีพ่ดูมา  นับวายืดยาว เปนเหตุใหหัวขอทั้งหลายกระจายอยู
หางกนัมาก อาจทํ าใหมองภาพรวมของระบบไมชัด จึงสรุปความไวที่นี่
อีกครั้งหนึ่ง

ระบบการพัฒนาคน เพื่อมีองครวมการดํ าเนินชีวิตที่ดี

ไดพูดถึงองครวมการดํ าเนินชีวิตทีม่อีงครวม ๓ แดน และระบบการ
พัฒนาชีวิตของมนุษย

การด ําเนินชีวิต ๓ แดนที่เปนองครวม คือ แดนความสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอม แดนภาวะจิต และแดนปญญา

 ที่จริง องครวมการดํ าเนินชีวิต และระบบการพัฒนาชีวิต กอ็ยูดวย
กนั และโยงเปนเรื่องเดียวกัน

ระบบการพัฒนาชีวิต กคื็อการจัดการใหการดํ าเนินชีวิต ๓ แดนที่
เปนองครวมในองครวมการดํ าเนินชีวิตนั้น เปนปจจัยเกื้อหนุนกันในการ
กาวไปสูจดุหมายแหงความเปนชีวิตที่ดี ซึ่งมีคุณลักษณะที่มองไดหลาย
ดาน เฉพาะดานที่ประสงคในที่นี้ เรียกวาสุขภาวะ

เมื่อองครวมการดํ าเนินชีวิตกาวไปในการพัฒนา หรือมีการพัฒนา
อยู ก็เรียกวา “องครวมการดํ าเนินชีวิตที่ดี”

ระบบการพัฒนาชีวิตของมนุษย หรือเรียกใหส้ันวา “ระบบการ
พฒันามนุษย” นี ้ โดยสาระก็คือการศึกษา ซึ่งเรียกวา “สิกขา” และเนื่อง
จากมอีงครวม ๓ แดนดังกลาวแลว จึงมีชื่อวา ไตรสิกขา (สิกขา ๓) ซึ่ง
เปนการพัฒนาขององครวม ๓ แดน คือ
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๑. การพฒันาแดนความสมัพันธกบัสิง่แวดลอม  ทัง้สิง่แวดลอมทาง
กายภาพ (ธรรมชาต ิวตัถส่ิุงของ เทคโนโลย)ี และสิง่แวดลอมทางสงัคม คือ
มวลเพือ่นมนุษย เรียกรวมวา ศีล แยกเปน

๑) อินทรยีสงัวร คือรูจกัใชอินทรยี เชน ตา ห ู ใหดูฟงเปน 
เปนตน เพือ่ใหไดประโยชน โดยเนนใหมุงเพื่อการศึกษา 
ไมติดหลงในการเสพ

๒) ปจจัยปฏิเสวนา คือกนิใชเสพบรโิภคดวยปญญา โดยรูจกั
ประมาณ ใหเปนการกนิเสพพอด ี ทีจ่ะเปนปจจยัเกือ้หนนุ
การพฒันาชวีติ

๓) สัมมาอาชวีะ คือประกอบอาชพีทีสุ่จริต ซึง่ไมเบยีดเบยีน
ใคร แตเปนงานสรางสรรคเกือ้กลู และท ําโดยซือ่ตรงตามจดุ
หมาย กบัทัง้ไดเปนโอกาสในการพฒันาชวีติของตน

๔) วนิัยบัญญัติ คือรักษากติกาของชุมชนหรือสังคม โดยถือ
เปนขอปฏิบัติในการฝกตน เพื่อใหวิถีชีวิตรวมกันนั้นเปน
เครื่องเอื้อโอกาสในการกาวสูจุดหมายของการพัฒนาชีวิต 
โดยมตีนเองเปนสวนรวมในการสรางสภาพเอื้อโอกาสนั้น

๒. การพฒันาภาวะจติ  ทัง้ดานคณุภาพ สมรรถภาพ และสขุภาพ 
ใหเปนจติใจทีดี่งาม เขมแขง็ มคีวามสขุ โดยมเีจตจ ํานงทีเ่ปนกศุล และมี
สภาพเอือ้พรอมตอการใชงานทางปญญา เรียกสัน้ๆ วา สมาธิ

๓. การพฒันาปญญา  ใหรูเขาใจมองเหน็ตามเปนจริง ทีจ่ะท ําให
ปฏิบัติจดัการแกไขปรับปรุงทกุอยางทกุดานอยางถกูตองไดผล จนหลดุพน
จากปญหา ดับทกุขได ท ําใหเปนอสิระ สดใสเบกิบาน สุขสงบอยางแทจริง 
เรียกงายๆ วา ปญญา

การด ําเนินชีวิตและการพัฒนาการดํ าเนินชีวิตนั้น เปนระบบและ
เปนองครวม คือการดํ าเนินชีวิต ๓ แดน ที่เปนองครวม จะสัมพันธเปน
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ปจจัยแกกันกาวประสานไปดวยกันเปนอันหนึ่งเดียว ซึ่งเปนเรื่องของ
ความเปนไปตามความจริงแหงธรรมดาธรรมชาติของชีวิตนี้เอง

ดังเชน เราสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปนวัตถุหรือบุคคล 
ดวยอนิทรยี เชน ตา ห ูหรือดวยกาย-วาจา (ศลี) โดยมเีจตนาและสภาพจติ
อยางใดอยางหนึง่ (จิตหรอืสมาธ)ิ ตามความรูความเขาใจความคดิเหน็ ตลอด
จนความเชื่อถือ[ตอปจจัยภายนอกที่ชักจูง]อยางใดอยางหนึ่ง (ปญญา)

การพฒันาการดํ าเนินชีวิต ตองทํ าโดยสอดคลองตรงกันกับความ
เปนไปของสภาวะในธรรมชาติ และผลที่เกิดขึ้นก็เปนของจริงที่มีสภาวะ
ตามธรรมชาตินั้น

ดังนัน้ เมือ่ศึกษาฝกฝนพัฒนาการดํ าเนินชีวิต ๓ แดนนี้ไปแคไหน 
กม็อีงครวมการดํ าเนินชีวิตที่ดีข้ึนเทานั้น ฝกฝนพัฒนาอยางไร ก็ไดองค
รวมทีดี่ข้ึนอยางนั้น หรือสิกขาไปแคไหน มรรคก็สมบูรณข้ึนแคนั้น ไตร
สิกขาเปนอยางไร ก็ไดมรรคองครวม๑อยางนั้น

หลกัการพืน้ฐานเลยทีเดียว ซึ่งไมควรลืมยํ้ าไวดวย คือ เร่ืองปจจัย
ชกันํ าเกื้อหนุนเขาสูองครวมการดํ าเนินชีวิตที่ดี เพื่อใหระบบการพัฒนา
ชวีติเดินหนาได ที่เรียกวา ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ ๒ อยาง คือ

๑. ปจจัยภายนอก หรือองคประกอบภายนอก ไดแก ปรโตโฆสะ
(เสยีงจากผูอ่ืน หรืออิทธิพลจากภายนอก) เฉพาะอยางยิ่งกลัยาณมิตร

๒. ปจจยัภายใน หรือองคประกอบภายใน ไดแก โยนโิสมนสกิาร คือ 
การรูจกัมอง รูจกัคดิ รูจกัพจิารณา ใหหาประโยชนได และใหเหน็ความจรงิ

สองอยางนี ้ถือวาเปนปจจัยพื้นฐานของการศึกษา หรือเปนปจจัย
พืน้ฐานของการพัฒนามนุษย
                                                                                
๑ การดํ าเนินชีวิตที่ดี หรือวิถีชีวิตที่ดี เรียกวา มรรค ซึ่งเปนองครวม ที่มีองครวม หรือองค
ประกอบ ๘ ประการ เรียกเต็มวา (อริย)อัฏฐังคิกมรรค ดังนั้น องครวมการดํ าเนินชีวิตที่ดี 
จึงหมายถึง (อริย)อัฏฐังคิกมรรค น้ี ซึ่งเรียกส้ันๆ วา มรรค
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ระบบตรวจสอบ และวัดผล

เมือ่มีปฏิบัติการแลว ก็ควรจะมีการตรวจสอบและวัดผลดวย เร่ือง
การศกึษาพัฒนานี้ ก็ทํ านองนั้น

เมือ่ฝกศึกษาพัฒนาดวยสิกขา ๓ แลว ก็ตามมาดวยหลักที่จะใช
วัดผล คือ จะดูสขุภาวะ ทีเ่ปนผลของการพัฒนา ดวยภาวนา ๔

ในตอนปฏบัิติการฝกฝนพฒันา มสิีกขา ๓ แตท ําไมในตอนวดัผล 
มภีาวนา ๔ ไมเทากนั

อยางทีพู่ดแลววา ปฏิบัติการของคนตองสอดคลองตรงตามความ
เปนจริงของธรรมชาติ นี่คือระบบการพัฒนาการดํ าเนินชีวิต ที่เรียกวา 
สิกขา ๓ (ไตรสิกขา) ซึ่งพัฒนาการดํ าเนินชีวิต ๓ แดน ตรงไปตรงมา

แตตอนวัดผล ไมตองจัดใหตรงกันแลว เพราะวัตถุประสงคอยูที่
จะมองดูผลที่เกิดขึ้นแลว ซึ่งมุ งที่จะดูใหเห็นชัดเจน ตอนนี้ถาแยก
ละเอยีดออกไป ก็จะยิ่งดี นี่แหละคือเหตุผลที่วา หลักวัดผลคือภาวนา
ขยายเปน ๔

อยางทีก่ลาวแลววา ภาวนา ๔ นี้ ใชในการวัดผลเพื่อดูวาดาน
ตางๆ ของการพัฒนาชีวิตของคนนั้น ไดรับการพัฒนาครบถวนหรือไม 
ดังนัน้ เพือ่จะดูใหชัด ทานไดแยกบางสวนละเอียดออกไปอีก

แตทีจ่ริงกไ็มไดยุงยากซบัซอนอะไร กแ็คแบงสกิขาขอ ๑ (ศลี) ออก
ไปเปนภาวนาขอ ๑-๒ เทานัน้เอง (แบงขอ ๑ เปน ๒ ขอ)

แบงอยางไร? คือ สิกขาขอ ๑ (ศลี) นัน้ มี ๒ สวนอยูแลว เมื่อจัด
เปนภาวนา จึงแยกเปน ๒ ไดทันที ดังนี้

ศลี ในไตรสกิขา ครอบคลุมความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ทั้งทาง
วตัถหุรือทางกายภาพ และทางสังคม รวมไวในขอเดียวกัน

เมือ่จะจัดเปนภาวนา ตองการดูใหชัด ก็แบงออกเปน ๒ ขอ โดย
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๑. ยกเอาความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมในโลกวัตถุ แยกออกไป
เปนขอ ๑ กายภาวนา

๒. สวนความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางสังคม คือเพื่อนมนุษย 
จัดเปนขอ ๒ ศลีภาวนา

ขอแทรกไวเปนขอควรรูที่นาสังเกตวา สิกขาที่มี ๓ นั้น เปนปฏิบัติ
การทีส่อดคลองตรงตามความเปนจริงของธรรมชาตอิยางไร

(ท ําไมศลีในสิกขาจงึตองเปนขอเดยีว แยกไมได ตอนมาเปนภาวนา 
จงึแยกเปน ๒ ได)

บอกแลววา ศีล เปนเรื่องของความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ซึ่งมี ๒ 
ดาน คือ ส่ิงแวดลอมทางกายภาพในโลกวัตถุ และสิ่งแวดลอมทางสังคม
ทีเ่ปนมนุษยดวยกัน

แมวาสิง่แวดลอมจะมี ๒ ดาน แตมันก็คือส่ิงแวดลอมนั่นแหละ ใน
เวลาทีเ่ราสัมพันธกับส่ิงแวดลอมแตละครั้งแตละขณะจิตนั้น เราสัมพันธ
ไดทีละสิ่งแวดลอมเดียว

ดังนัน้ ในกรณีหนึ่งๆ ศีลอาจจะเปนความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม
ดานที ่๑ (กายภาพ) หรือความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมดานที่ ๒ (สังคม) 
กไ็ด แตตองอยางใดอยางหนึ่ง

ดวยเหตนุี ้ในระบบพฒันาการด ําเนนิชวีติของไตรสกิขา ทีม่อีงครวม
ทัง้สามแดนท ํางานประสานเปนอันเดียวกัน (แดนจิตใจ และแดนปญญา 
กท็ ํางานพรอมไปดวย ในขณะที่กํ าลังสัมพันธกับส่ิงแวดลอมหนึ่งๆ) ศีล
ไมวาจะสัมพันธกับส่ิงแวดลอมดานไหน จึงตองรวมอยูดวยกันเปนขอ
เดยีว ท ําใหสิกขามีเพียง ๓ คือ ศีล สมาธิ ปญญา

สวนในภาวนาไมมีเหตุบังคับอยางนั้น แตตองการความชัดเจน 
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ จะไดวัดผลดูจํ าเพาะใหชัดไปทีละอยาง
โดยแยกเปน ในดานกายภาวนา กดู็วาความสมัพันธกับส่ิงแวดลอมทาง
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วตัถ ุเชนการบริโภคปจจัย ๔ เปนอยางไร ในดานศีลภาวนา ก็ดูวาความ
สัมพนัธกบัเพือ่นมนุษยเปนอยางไร จึงแยกศีล ๒ สวนออกจากกันเปน
คนละขอไปเลย

ทนีีก้ม็าดหูลกัของระบบการตรวจสอบวัดผล ที่เรียกวา ภาวนา ๔
“ภาวนา” (ในภาษาบาล ีใหความหมายวา “วฑฺฒนา” คือ วัฒนา 

นัน่เอง) แปลวา การทํ าใหเจริญ ทํ าใหเปนทํ าใหมีข้ึน หรือฝกอบรม แปล
งายๆ วา การพัฒนา หรือการเจริญ

ภาวนา ๔ คือ การพัฒนา (development) ๔ ดาน มีดังนี้
๑. กายภาวนา (การพัฒนากาย การพัฒนาความสัมพันธกับส่ิง

แวดลอมทางกายภาพ — physical development)
คือ การมีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพในทางที่

เกือ้กลูและไดผลดี โดยรูจักอยูดีมีสุขอยางเกื้อกูลกันกับธรรมชาติ และ
ปฏิบัติตอส่ิงทั้งหลายอยางมีสติ  มิใหเกิดโทษ แตใหเกื้อกูล เปนคุณ โดย
เฉพาะให ก) รูจกัใชอินทรีย เชน ตา หู ดู ฟง เปนตน อยางมีสติ ดูเปน 
ฟงเปน ใหไดปญญา และ ข) กินใชดวยปญญา เสพบริโภคปจจัย ๔ 
และสิง่ของเครื่องใช ตลอดจนเทคโนโลยี อยางฉลาด ใหพอดี ที่จะไดผล
ตรงเตม็ตามคุณคาที่แทจริง ไมลุมหลงมัวเมา ไมประมาทขาดสติ

๒. ศลีภาวนา (การพฒันาศลี, การพัฒนาความสัมพันธทางสังคม 
— moral  development; social development)

คือ การมคีวามสัมพันธที่เกื้อกูลกับส่ิงแวดลอมทางสังคม มีพฤติ
กรรมดงีามในความสัมพันธกับเพื่อนมนุษย โดยตั้งอยูในวินัย อยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดดวยดี และมีอาชีวะสุจริต ไมใชกายวาจาและอาชีพในทางที่
เบยีดเบยีนหรือกอความเดือดรอนเสียหายเวรภัย แตใชเปนเครื่องพัฒนา
ชวีติของตน และชวยเหลือเกื้อกูลกัน สรางสรรคสังคม สงเสริมสันติสุข



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

 / 136

๑๑๓

���

๓. จิตภาวนา (การพัฒนาจิตใจ — emotional development; 
psychological development๑)

คือ การทํ าจิตใจใหเจริญงอกงามขึ้นในคุณธรรม ความดีงาม 
ความเขมแข็งมั่นคง และความเบิกบานผองใสสงบสุข

สมบรูณดวยคุณภาพจิต คือ งอกงามดวยคุณธรรม เชน มีนํ้ าใจ
เมตตากรณุา เผื่อแผ เอื้ออารี มีมุทิตา มีศรัทธา มีความเคารพ ออนโยน 
ซือ่สัตย กตัญู เปนตน

สมบรูณดวยสมรรถภาพจิต คือ มีจิตใจเขมแข็ง มั่นคง หมั่นขยัน 
เพยีรพยายาม กลาหาญ อดทน รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เปนตน และ

สมบูรณดวยสุขภาพจิต คือ มีจิตใจราเริง เบิกบาน สดชื่น เอิบอ่ิม 
โปรงโลง ผองใส และสงบ เปนสุข

๔. ปญญาภาวนา (การพฒันาปญญา — cognitive development; 
mental development; intellectual development)

คือ การฝกอบรมเจริญปญญา เสริมสรางความรูความคิดความ
เขาใจ ใหรูจักคิด รูจักพิจารณา รูจักวินิจฉัย รูจักแกปญหา และรูจักจัด
ท ําด ําเนินการตางๆ ดวยปญญาบริสุทธิ์ ซึ่งมองดูรูเขาใจเหตุปจจัย มอง
เหน็สิง่ทัง้หลายตามเปนจริงหรือตามที่มันเปน ปราศจากอคติและแรงจูง
ใจแอบแฝง เปนผูที่กิเลสครอบงํ าบัญชาไมได ใหปญญาเจริญพัฒนาจน
                                                                                
๑ ศัพทภาษาองักฤษส ําหรบั จติภาวนา คือการพัฒนาจติใจ น้ี ใช emotional development
เหน็วาตรงและกระชบัทีสุ่ด สวน psychological development ดูจะยดืหยุนเกินไป ดังใน
สารานุกรมบรแิทนนกิา แสดงความหมายกวางครอบคลมุมาก (Psychological development,
the development of human beings' cognitive, emotional, intellectual, and social
capabilities and functioning over the course of the life span, from infancy
through old age. Ð Encyclopaedia Britannica 2005, "psychological development")
แตใน World Book 2004, "Adolescent" กลาวถึงพัฒนาการ ๔ ดานของเด็กวัยรุน
โดยใชคํ าแยกกันเปน Physical development, Intellectual development,
Psychological development และ Social development
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รูเขาใจหยัง่เห็นความจริง เปนอยูดวยปญญารูเทาทัน เห็นแจงโลกและ
ชวีติตามสภาวะ ลุถึงความบริสุทธิ์ปลอดพนจากกิเลสสิ้นเชิง มีจิตใจเปน
อิสระสุขเกษมไรทุกข

กอนจะผานไป ควรทราบไวเปนความรูแถมวา หลักภาวนา ๔ นี้ 
มกัพบในรูปศัพทที่เปนคํ าแสดงคุณสมบัติของบุคคล คือเปน ภาวิต ๔
(แทนทีจ่ะเปน ภาวนา ๔ ซึ่งเปนคํ าแสดงการกระทํ า) สมกับที่เปนเรื่อง
ของการแสดงผลหรือวัดผล เชน บรรยายวาพระพุทธเจาทรงเปนภาวิต
ทัง้ ๔ นั้น (ผูเปนภาวิตครบ ๔ ก็คือพระอรหันต)

ภาวิต ๔ (ผูทีไ่ดฝกอบรม เจริญ หรือพัฒนาแลว โดยภาวนาทั้ง ๔)
๑. ภาวิตกาย (ผูมกีายทีพ่ัฒนาแลว, =มีกายภาวนา)
๒. ภาวิตศีล (มศีีลทีพ่ัฒนาแลว, =มีศีลภาวนา)
๓. ภาวิตจิต (มจีติทีพ่ัฒนาแลว, =มีจิตภาวนา)
๔. ภาวิตปญญา (มปีญญาที่พัฒนาแลว, =มีปญญาภาวนา)

ชีวิตแหงความสุข เปนอยางไร

ความสุขเปนเรื่องใหญ เหมือนวาทุกคนจะถือเปนจุดหมายของ
ชวีติ และตามหลักที่พูดมา ความสุขก็เปนลักษณะสํ าคัญดานหนึ่งของ
สุขภาวะ จงึควรจะสรุปหลักการบางอยางที่นาสนใจเกี่ยวกับความสุขไว

ตามปกต ิหายากทีจ่ะไดยนิใครพดูวาเขามชีวีติทีม่คีวามสขุ แตท ําไม
พระพทุธเจาและพระอรหนัตทัง้หลายจงึกลาวออกมาอยางชดัเจนเหมือน
เปนค ําประกาศวา “สสุขุ วต ชวีาม” แปลวา “เรามชีวีติเปนสขุนกัหนอ”
พระพุทธเจาถึงกับตรัสใหผูที่ทรงสนทนาดวยยอมรับวาพระองคทรงมี
ความสขุยิ่งกวาองคพระราชามหากษัตริย

เพือ่รวบรัด ขอพูดเรื่องความสุขรวมไวใน ๒ หัวขอ ดังนี้
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ก) วิธีปฏิบัติตอความสุข
พระพทุธเจาตรัสแสดงวิธีปฏิบัติตอความสุขไว ๔ ขอ คือ ทรง

แสดงหลักในการปฏิบัติตอความทุกขและความสุขวา ความเพียร
พยายามในการละทุกขลุสุข ที่จะชื่อวาถูกตอง สํ าเร็จผล กาวหนาไปใน
ความสขุ จนสามารถมีความสุขที่ไรทุกขได  พึงดํ าเนินไปตามวิธีปฏิบัติ 
๔ อยาง (ม.อุ.๑๔/๑๒/๑๓) คือ

๑. ไมเอาทุกขทับถมตนที่มิไดถูกทุกขทวมทับ
๒. ไมละทิ้งความสุขที่ชอบธรรม
๓. ไมสยบหมกมุน(แม)ในความสุขที่ชอบธรรมนั้น
๔. เพยีรพยายามทํ าเหตุแหงทุกขใหหมดสิ้นไป

(โดยนยัคือ เพยีรปฏบัิติเพือ่เขาถงึความสขุทีป่ระณตีขึน้ไปจนสูงสดุ)

ค) ระดับและประเภทของความสุข
หลักในขอกอนสอนวา มนุษยจะตองพัฒนาตนใหมีความสุขที่

ประณีตสงูขึน้ไป จนถงึความสขุทีสู่งสดุ
ความสขุนัน้ทานกลาวไวหลายระดบัหลายประเภท ในทีน่ีจ้ะแสดง

โดยสรปุ โดยตัง้ สามสิสุข-นิรามสิสุข เปนหลกั ดังนี้
๑. สามสิสขุ (บางทเีรียกงายๆ วา อามิสสขุ หรือ กามสขุ) คือ 

ความสขุจากวตัถส่ิุงเสพบรโิภค หรือความสขุทีต่องมเีหยือ่ลอ เรียกใหส้ันวา 
สุขจากเสพ หรือ สขุขัน้ตณัหา

สามสิสุข เปนความสขุทีพ่ึง่พา ข้ึนตอส่ิงเสพภายนอก จงึเปนความ
สุขทีต่องหา ตองได ตองเอา และถาไมจัดการดานวินัยใหอยูในศีล (หรือ
จะเรยีกตามนิยมบดัน้ีกว็า จรยิธรรม) กจ็ะเปนความสขุแบบแกงแยงชวงชงิกนั 
ท ําใหเกดิการเบยีดเบยีน ต้ังแตอยางเบา จนถงึอยางรนุแรงที่สุด เรียกวา
เปนความสขุทีเ่จอืดวยภยัเวร

นอกจากนัน้ ถามัวประมาท ปลอยปละละเลย ไมใหคนพัฒนาตน
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ดวยการศึกษาที่ตรงตามความหมาย ความสุขจากการเสพจะพวงเอา
ความสขุจากการไมตองท ํามาดวย ซึง่เปนเหตใุหมนษุยสูญเสยีความอยาก
ท ําหรอืความใฝท ําการ (คือฉันทะ) แลวการจะท ํากก็ลายเปนการตองทํ า 
คือการกระทํ ากลายเปนความทุกข แตมนุษยไมอาจเปนอยูไดโดยไมตอง
ท ํา(งาน)อะไรเลย ดังนั้น ในที่สุด ชีวิตของเขาจึงเต็มไปดวยความทุกข

พรอมกนันัน้เอง เมือ่มุงหนาวิง่แลนไปในการหาความสขุ โดยไมรูตัว
และมวัประมาท อีกทัง้จะตองแขงขนัแยงชงิกนัดวย คนกจ็ะสดุโตงไปขาง
เดยีว ในแงทีจ่ะพฒันาความสามารถในการหาสิง่เสพใหเกงทีสุ่ด แตละเลย
ลืมนกึถงึการพฒันาหรอืแมแตการทีจ่ะรักษาความสามารถทีจ่ะมีความสุข 
ยิง่อยูในโลกนานไป มนุษยยิ่งกลายเปนสัตวที่มีความสุขไดยากขึ้นๆ แต
มคีวามทุกขไดงายขึ้นๆ พูดสั้นๆ วาเกิดภาวะ ทุกขงาย สุขไดยาก

โดยนยันี ้ ในโลกแหงการแสวงหาความสุขที่เกงกาจแคลวคลองยิ่ง
ข้ึนๆ ของมนษุย การณจึงกลับกลายเปนวา ผลสัมฤทธิ์แหงความสุขเพิ่ม
ไมทนัการแผขยายของปญหาแหงความทุกข

เพือ่แกปญหาความเดอืดรอนจากการเบยีดเบยีนกนัในโลก และท ํา
ใหตัวมนุษยเองมีความสุขสมหวังมากขึ้น มนุษยจะตองพัฒนาตัวขึ้นสู
ความสขุในระดบัทีสู่งขึน้ไป เร่ิมต้ังแตมคีวามสขุทีป่ระณตีกวามาดลุมากขึน้

๒. นิรามิสสขุ๑ คือ ความสขุทีไ่มข้ึนตอวตัถส่ิุงเสพบรโิภค หรือความ
สุขทีไ่มตองมเีหยือ่ลอ เปนความสขุภายในทีไ่มตองอาศยัวตัถภุายนอก ขอ
แบงซอยเปน ๒ ระดบัยอย คือ

๒.๑ สุขขัน้ตอนิรามสิ หมายถงึความสขุในระดบัของการสนอง
ความตองการในทางดงีามสรางสรรค หรือความตองการทีเ่ปนกศุล เรียก
ใหส้ันวา สขุขัน้ฉนัทะ (ซึง่อาจแสดงออกผานคณุธรรมอืน่ๆ ไดหลายอยาง) 
                                                                                
๑ นิรามิสสุข .ในความหมายที่เครงครัด ทานหมายถึงความสุขที่แมจะไมอิงอามิส แตยังเปน
สุขเวทนา จึงไมรวมถึงนิพพานสุข แตในการอธิบายแบบกวางๆ คลุมๆ ทานรวมสุขที่ไม
อิงอามิสหมดสิ้น คือรวมนิพพานดวย ในที่น้ี ใชคํ าอธิบายแบบกวางๆ
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ขอรวบรดัโดยกลาวแตหวัขอ
- สขุจากอยูใกลชดิชืน่ชมธรรมชาติ
- สขุจากอยูรวมสมัพนัธชวยเหลอืกนักบัเพือ่นมนุษยดวยเมตตาการณุย
- สขุจากการคนควาหาความรูแสวงความจรงิดวยใจใฝรูใฝธรรม
- สขุจากการทํ างานหรือกิจกรรมสรางสรรคท่ีใจรักใฝทํ าใฝสรางสรรค
- สขุจากภาวะจติกศุล เชน มีศรทัธา มีปติในการไดทํ าบุญ-บํ าเพญ็ประโยชน 

มีปญญามองสิง่ทัง้หลายดวยความรูเขาใจโปรงโลง (ปญญาสงผลตอจติ)
๒.๑ สขุขัน้เปนนิรามสิ หมายถงึความสขุในระดบัทีเ่ปนนริามสิ

แทจริง เปนอสิระจากสิง่ภายนอกสิน้เชงิ กลาวแตหวัขอใหญ
- สขุจากสมาธใินฌาน (จติสงบปลอดพนจากอกศุลและสิง่รบกวน)
- สุขแหงนิพพาน (ปญญารูแจงจริงถึงขั้นทํ าใหจิตหลุดพนเปนอิสระ

สมบรูณ มีวชิชา วมุิตต ิวสิทุธ ิสนัติ พรอม)
เร่ืองความสขุ ขอยติุแคนีก้อน

ถาองครวมชีวิตมีสุขภาวะจริง องครวมโลกจะมีสันติสุขดวย
มหีลักใหญที่ยกมาเนนเมือ่กี้วา องครวมใหญที่มนุษยเราเกี่ยวของ 

มีองคประกอบ ๓ สวน คือ ชวีิต สังคม ธรรมชาติ แลวทั้งชุดนีก้ม็าเชื่อม
กนัที่ชีวิตคน

ขอยํ้ าอีกทีวา คนหรอืมนุษยทุกคนนี้มี ๒ ภาวะในตัว คือ
ภาวะหนึ่ง มนุษยเปนชีวิต ทีเ่ปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ และมันก็

เปนอันเดียวกับธรรมชาติทัว่ไปทั้งหมด ตรงนี้ ถาเราจับจุดถูก เราก็ตอง
พยายามทํ าตัวเราที่เปนชีวิต ซึ่งเปนธรรมชาตินี้ ใหประสานกลมกลืน
เกื้อกูลกับธรรมชาติทัว่ไป

อีกภาวะหนึ่ง มนุษยเปนบุคคล ทีเ่ปนสวนหนึ่งของสังคม ซึง่จะ
ตองรูเขาใจและปฏิบัติใหถูกตองไดผลดี ทั้งในแงเปนสวนรวมที่ดีของ
สังคม และในแงที่เทาทันตอการที่จะไดรับประโยชนหรือผลจากสังคม
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เมือ่เราเปนทัง้ชวีติในธรรมชาต ิ และเปนบคุคลในสงัคมแลว ถาเรา
จะใหสังคมประสานกบัธรรมชาต ิเรากป็ระสานไดทีตั่วเรา คือตองประสาน
บุคคลกบัชวีติใหได โดยท ําใหชวีติกบับุคคลในตวัเรานีเ้กือ้กลูซึง่กนัและกนั

อันนี้เปนจุดหนึ่งที่สํ าคัญ ซึ่งตองพูดกันยาว คือทํ าอยางไรจะให
ชวีติที่เปนหนวยธรรมชาติ กับบคุคลทีเ่ปนหนวยสังคม ซึ่งอยูในตัวเรา
ทัง้สองอยางหรือทั้งสองภาวะนี้ มาประสานเกื้อกูลกันได ถาเราประสาน
ทํ าใหมันกลมกลืนกันลงตัวไดเมื่อไร เมือ่นัน้เราจะสามารถทํ าใหทัง้องค
รวมทั้งระบบทีว่ามาแลว กลมกลืนประสานกันไดหมด

ตอนนี้มันตรงขาม คือเปนปญหาขดัแยงกัน แมแตในการกินอยาง
ที่วากันมานั้น ก็เปนเรื่องขัดแยงกันระหวางภาวะดานบุคคล กับภาวะ
ดานชวีิต คือคนกนิเพื่อสนองความตองการของบุคคล เชนมุงเอาความ
โกหรู ไมไดกินเพื่อสนองความตองการของชีวิต ที่จะใหรางกายไดอาหาร
ที่มีคุณคาแทเปนประโยชน แถมกินสนองความตองการของภาวะดาน
บุคคลแลว ยังบั่นรอนทํ าลายภาวะดานชีวิตอีกดวย

ขอใหลองคิดดูเถอะ ปญหาในสังคมพัฒนาแลว ทีท่ ําลายสุขภาวะ
มากมายนั้น ก็มาจากการที่คนเอาใจใสแตภาวะดานบุคคลของเขา และ
มองขามภาวะดานชีวิตของตนไปเสีย ปลอยใหเกิดความขัดแยงระหวาง
สองดานนั้น โดยภาวะดานชวีิตเปนฝายถูกบั่นรอนทํ าลาย จึงจะตองแก
ปญหานี้ดวยการปฏิบัติตามระบบองครวมที่กลาวมา

ถาแกไขปญหาความขัดแยงระหวาง ๒ ภาวะนี้ที่ตัวคนไดเมื่อไร ก็
จะผานรวดเดียวไดหมดทัง้ระบบ คือ มนุษย สังคม ธรรมชาติ จะมา
กลมกลนืเปนอันเดียวและประสานกันได

ทานอธิบดี และทกุทานในกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนวงการ
แพทยทัง้หมด ซึ่งท ํางานเกี่ยวกับชีวิตมนุษย ก็จะน ําชวีิตนั้นมาประสาน
กบับุคคลนีแ่หละ อยางนอยใหบุคคลเหน็ความส ําคญัและใสใจตอสุขภาวะ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

 / 136

๑๑๙

���

ของชวีติ แลวจะท ําใหระบบขององครวมนีเ้ปนอยูและด ําเนนิไปดวยด ี ถอื
วาทํ ากุศลที่ยิ่งใหญ อยางนอยก็จะทํ าใหประเทศชาติของเรา ไดเจริญ
พฒันาไปในหนทางที่ถูกตอง ถาออกไปในโลก ก็จะชวยกนันํ าโลกไปใน
ทางทีถ่กูตองดวย อยางนอยก็ไมไปซํ้ าเติมปญหาของตนเอง

เปนอนัวาไดพดูไปเรือ่ยๆ กข็ออนโุมทนาทานอธบิดีกรมพฒันาการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก ทานผูตรวจราชการ และคุณหมอ
ชูฤทธิ์ เจาของเรื่อง พรอมทั้งคณุหมอทีเ่ปนวทิยากร และทานผูทรงคุณ
วฒุจิากกระทรวงสาธารณสุข จากโรงเรียน จากโรงพยาบาล และหนวย
งานทางสาธารณสุข ทางการแพทยทุกทาน ถือวาทุกทานกํ าลังท ํางานที่
สํ าคัญมาก ทํ างานอนัเปนพื้นฐานของสังคม ซึ่งเริ่มที่ชวีติของคนแตละ
คน ตามหลักที่วา ถาชีวิตไมดีแลว สังคมจะดีไมไดแนๆ

ก็ขอใหทุกทานซึ่งมีจิตใจเปนกุศล ไดมีสุขภาวะเกิดขึ้นในตัวของ
ทาน แลวขยายไปสูเพื่อนมนุษยอ่ืนดวย เร่ิมจากในสังคมไทยของเราแลว
กข็ยายทั่วไป ดวยการเผยแพรปญญาเปนตน ซึ่งเปนสิ่งสํ าคัญที่ส่ือสาร
ไปถึงกันและกัน แลวก็ชวยการพฒันามนุษยใหสํ าเร็จ

ขอใหความมุงหมายอันดีงามที่เปนกุศลนี้ของทุกทาน บรรลุผล
สํ าเรจ็ดวยด ี และขอใหทกุทานเจรญิดวยจตรุพิธพรชยั ขอใหเพือ่นมนุษย
ชาวโลก ต้ังแตประเทศไทยของเรานี ้อยูกนัดวยความรมเยน็เปนสขุทกุเมือ่

ผูตรวจราชการ (นายแพทยสถาพร วงษเจริญ):
- กระผม ในนามของคณะที่ไดมารับฟงธรรมโอวาทจากทานอาจารย 
พระพรหมคุณาภรณในวันนี้ ก็ตองขอกราบขอบพระคุณที่ไดนํ าสิ่งที่ได
เปนคุณเปนประโยชนแกมนุษยชาติทั้งหมด ใหพวกเราเปนแนวทางใน
การจะไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนกวางขวางตอไป พวกเราขอกราบ
ขอบพระคุณเจาคุณอาจารยไว ณ โอกาสนี้ครับ



ผนวก ๑

การปฏิบัติตอความสุข ๑

ขอที่ ๑ พระพุทธเจาตรัสวา ไมใหเอาทุกขมาทับถมตนที่ไมมีทุกข
หมายความวา เราอยูในโลก เราก็มีชีวิตอยูตามธรรมดาสังขาร สังขารมันก็ไม
เที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ตามธรรมดาของมัน เราดํ าเนินชีวิตใหดีงามถูก
ตอง แลวทุกขตามธรรมชาติก็มีของมันไป อันนั้นเราไมไปเถียงมัน แตเราไม
เพิ่ม เราไมเอาทุกขมาทับถมตัวเรา เราก็สบายไปขั้นหนึ่งแลว

ในทางตรงขาม ถาเราปฏบิตัไิมถูกตอง ทุกขที่มันมีอยูในธรรมชาตินั้น 
มันก็เกิดเปนทุกขในใจของเรา เราก็เอาทุกขมาทับถมตัวเอง ดังจะเห็นวาบาง
คนปฏิบัติไมถูกตอง เที่ยวหาทุกขมาใสตนมากมาย…

ทนีี ้ถาเราวางใจถูกตอง อยางนอยเราก็รูวา ออ นี่คือธรรมดาของโลก 
เราไดเห็นแลวไง พระพุทธเจาตรัสไวแลววา เราอยูในโลก เราตองเจอโลก
ธรรมนะ เราก็เจอจริงๆ แลว เราก็รูวา ออ นี่ความจริงมันเปนอยางนี้เอง เราได
เห็น ไดรูแลว เราจะไดเรียนรูไว

พอบอกวาเรยีนรูเทานัน้แหละ มนักก็ลายเปนประสบการณสํ าหรบัศกึษา 
เรากเ็ร่ิมวางใจตอมนัไดถกูตอง ตอจากนัน้ กน็กึสนกุกบัมนัวา ออ ก็อยางนี้
แหละ อยูในโลกก็ไดเห็นความจริงแลววามันเปนอยางไร ทีนี้ก็ลองกับมันดู 
แลวเราก็ตั้งหลักได สบายใจ อยางนี้ก็เรียกวาไมเอาทุกขมาทับถมใจตัวเอง

อะไรตางๆ นี่ โดยมากมันจะเกิดเปนปญหาก็เพราะเราไปรับกระทบ 
ถาเราไมรับกระทบ มันก็เปนเพียงการเรียนรู บางทีเราทํ าใจใหถูกตองกวานั้น 
กค็อื คิดจะฝกตนเอง พอเราทํ าใจวาจะฝกตนเอง เราจะมองทุกอยางในแงมุม
ใหม แมแตส่ิงที่ไมดีไมนาชอบใจ เราก็จะมองเปนบททดสอบ

พอมองเปนบททดสอบทีไร เราก็ไดทุกที ไมวาดีหรือรายเขามา ก็เปน
บททดสอบใจและทดสอบสติปญญาความสามารถทั้งนั้น ก็ทํ าใหเราเขมแข็ง
                                                                                
๑ คัดตัดมาจาก หนังสือ ความสุขที่สมบูรณ [ธรรมกถาของ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) 
เม่ือวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๓๗] ฉบับพิมพครั้งที่ ๗ Ñ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ (๓๑ หนา)
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ยิ่งขึ้น เพราะเราไดฝกฝน เราไดพัฒนาตัวเรา เลยกลายเปนดีไปหมด
ถาโชค หรือโลกธรรมที่ดีมีมา เราก็สบาย เปนสุข แลวเราก็ใชโชคนั้น 

เชน ลาภ ยศ เปนเครื่องมือเพิ่มความสุขใหแผขยายออกไป คือใชมันทํ าความ
ด ีชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย ทํ าใหความสุขขยายจากตัวเรา แผกวางออก
ไป สูผูคนมากมายในโลก

ถาเคราะห หรือโลกธรรมที่รายผานเขามา ก็ถอืวาเปนโอกาสที่ตัวเรา
จะไดฝกฝนพัฒนา มันก็กลายเปนบททดสอบ เปนบทเรียน และเปนเครื่องมือ
ฝกสติ ฝกปญญา ฝกการแกปญหา เปนตน ซึ่งจะทํ าใหเราพัฒนายิ่งขึ้นไป…

ขอที่ ๒ ทานวาไมละทิ้งสุขที่ชอบธรรม สุขที่ชอบธรรม คือสุขที่เรา
ควรไดควรมีตามเหตุปจจัย มีหลายขั้นหลายระดับ เรามีสิทธิ์ที่จะไดรับความ
สุขเหลานั้น แตใหเปนไปโดยชอบธรรม เชนถาเปนความสุขทางวัตถุ ก็ไมให
เปนความสุขที่เบียดเบียน กอความเดือดรอนแกผูอื่น แตควรจะเปนความสุข
ทีเ่ผ่ือแผ ซึ่งชวยใหเกิดความสุขขยายกวางขวางออกไป

ถาสุขของเราเกิดขึ้นโดยตั้งอยูบนความทุกขของผูอื่น ก็ไมดี ไมชอบ
ธรรม เพราะฉะนั้น จงึตองใหเปนความสุขที่ชอบธรรม เราสุข ผูอื่นก็ไมทุกข 
ถาใหดียิ่งกวานั้น ก็ใหเปนสุขดวยกัน

สุขนี้มีหลายแบบ หรือหลายระดับ คือ
๑. สุขแบบแยงกัน
๒. สุขแบบไปดวยกัน หรือสุขแบบประสานกัน
๓. สุขแบบอิสระ
สุขแบบแยงกันก็คือ ถาเขาสุขเราก็ทุกข ถาเราสุขเขาก็ทุกข โดยมาก

จะเปนความสุขประเภทที่เกี่ยวกับวัตถุ ความสุขที่เกี่ยวกับวัตถุนั้นตองไดตอง
เอา พอเราไดมาเราสุข คนอื่นเสีย หรือไมได เขาก็เกิดความทุกข แตพอเขาได
เราเสียเราไมได เขาสุขเราก็ทุกข ความสุขอยางนี้ไมเอื้อตอกัน ยังกอปญหา…

ความสุขขั้นที่สอง คือความสุขที่ประสานกัน ชวยกันสุข ถาเราสุขก็ทํ า
ใหเขาสุขดวย นี่ก็คือความสุขที่เกิดจากการพัฒนาจิตใจ โดยเฉพาะก็คือ 
ความรักแท…ที่ตองการใหคนอื่นเปนสุข…

ความรักแทที่ตองการใหคนอื่นเปนสุข จะเห็นไดงายๆ เหมือนความรัก
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ของพอแม พอแมรักลูก กค็อือยากใหลูกเปนสุข ถาเราอยากใหลูกเปนสุข เรา
กต็องพยายามทํ าทุกอยางเพื่อใหลูกเปนสุข เพื่อจะไดเห็นลูกมีความสุข พอ
เหน็ลูกมีความสุข พอแมก็มีความสุขดวย…

ตามปกตคินเรานี ้จะตองไดตองเอา จงึจะเปนสขุ ถาให ตองเสยี กท็กุข 
แตพอมคีวามรกั คอืเมตตาขึน้แลว การใหกก็ลายเปนความสขุได

ทนีี้ พอเราให เขาเปนสุข เราเห็นเขาเปนสุขสมใจเรา เราก็สุขดวย 
แสดงวาความสุขของบุคคลทั้งสองนี้ อาศัยซึ่งกันและกัน เปนความสุขแบบ
ประสาน คือ รวมกันสุข หรือสุขดวยกัน ไมใชความสุขแบบแยงกัน

ถาเราพัฒนาจิตใจอยางนี้ โดยขยายความรักความเมตตาออกไป เรา
กส็ามารถมีความสุขเพิ่มขึ้น โดยที่คนอื่นก็มีความสุขดวย อยางนี้ก็เปนความ
สุขที่ประกอบดวยธรรม ถาความสุขอยางนี้เกิดขึ้นมาก กท็ํ าใหโลกนี้มีสันติสุข 
เร่ิมตั้งแตในครอบครัวเปนตนไป…

เปนอันวา ในขั้นตน มนุษยเรามีความสุขจากการไดการเอา จึงแยง
ความสขุกัน แตเมื่อพัฒนาไปพอถึงขั้นที่ ๒ จิตใจมีคุณธรรม เชนมีเมตตา มี
ไมตรี มีศรัทธา การใหกลายเปนความสุข ก็เกิดความสุขจากการให จึง
เปล่ียนเปนความสุขที่ประสานสงเสริมอุดหนุนซึ่งกันและกัน

มนุษยเราก็พัฒนาตอไปในเรื่องความสุข แลวก็ทํ าใหทั้งชีวิตและทั้ง
โลกนีม้คีวามสุขมากขึ้นดวย แตรวมความก็คือวา เราตองพยายามทํ าตัวใหมี
ความสุขโดยถูกตอง ถาทํ าไดอยางนี้ กเ็ปนการมีความสุขโดยชอบธรรม…

ขอที่ ๓ ไมสยบมัวเมาในความสุขแมที่ประณีต พระพุทธเจาตรัสวา 
ถาเปนความสุขโดยชอบธรรมแลว เรามีสิทธิ์เสวย ไมตองไปสละละทิ้ง แต
ทานสอนไมใหหยุดแคนี้ เพราะถาเราปฏิบัติผิด พอเรามีความสุขแลว เราก็
อาจจะพลาด

จดุที่จะพลาดอยูตรงนี้คือ เรามีสิทธิ์ที่จะสุข และเราก็สุขแลว แตเรา
เกิดไปหลงเพลิดเพลินมัวเมา พอเราหลงเพลินมัวเมา ความสุขนั้นก็จะกลับ
กลายเปนปจจัยของความทุกขได พอถึงตอนนี้ก็จะเสีย เพราะฉะนั้นความสุข
นั้นเราจะตองรูทันดวย

ความสุขก็เปนโลกธรรมอยางหนึ่ง คือ มันเกิดขึ้นแลว ก็ตั้งอยู และดับ
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ไป เปนอนิจจัง เปล่ียนแปลงไปได ถาเรารูทันความจริงนี้ เมื่อสุข เราก็เสวย
สุขนั้นโดยชอบธรรม แตเราไมหลงมัวเมาในความสุขนั้น

เมื่อรูเทาทัน ไมหลงมัวเมาแลว มันก็ไมเปนปจจัยใหเกิดทุกข แตถา
หลงมัวเมา สุขก็เปนปจจัยแกทุกข อยางนอยก็ทํ าใหติด แลวก็เพลิดเพลิน 
หลงมัวเมา ไมทํ าอะไร ทํ าใหเกิดความประมาท…

ขอที่ ๔ พฒันาความสุขที่ประณีต และสูงย่ิงๆ ข้ึนไป
ความสุขมีหลายระดับ อยางที่ยกมาพูดเมื่อกี้ เร่ิมตนเรามีความสุข

จากการเสพวัตถุ คือส่ิงที่จะมาบํ ารุงตา หู จมูก ล้ิน กายของเรา ใหไดดู ฟง 
ดมกลิน่ ล้ิมรสที่ชื่นชมชอบใจ พวกนี้เปนความสุขทางประสาทสัมผัสเบื้องตน

เมือ่พฒันาตอไป เราก็มีความสุขเพิ่มขึ้นอีก อยางที่วาเมื่อกี้ คือความ
สุขจากคุณธรรม

ตอนแรกเราเคยมีความสุขจากการไดการเอาอยางเดียว เปนความสุข
ขัน้ตน ยังแคบอยู พอเรามีคุณธรรมเพิ่มขึ้น เราก็มีความสุขจากการใหดวย

เมื่อมีศรัทธา เราก็มีความสุขจากการทํ าบุญทํ ากุศล เมื่อทํ าบุญทํ า
กุศลไปแลว ระลึกขึ้นมาเมื่อไรก็มีความปติอิ่มใจ มีความสุขจากการไดทํ า
ประโยชนแกเพื่อนมนุษย ไดชวยเหลือสังคม และไดทํ าความดีงามตางๆ

ถาเราไมประมาท คือไมหยุดเสียแคความสุขขั้นตน เราจะสามารถ
พฒันาในความสุข ทํ าความสุขใหเกิดขึ้นไดอีกมากมาย

ตอจากนี้ ความสขุก็ขยายออกไปอีก เลยจากความสุขในการทํ าความ
ด ีก็ไปสูความสุขที่เกิดจากปญญา

ความสุขที่เกิดจากปญญา ก็คือความรูเทาทันสังขาร รูโลกและชีวิต
ตามเปนจริง รูเทาทันอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา…

ส่ิงทั้งหลายที่เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีความเปลี่ยนแปลงเปนไป
ตางๆ มันก็ตองเปนอยางนั้นเปนธรรมดา เพราะมันอยูในกฎธรรมชาติอยาง
นั้น ไมมีใครไปแกไขได

แตที่มันเปนปญหาก็เพราะวา ในเวลาที่มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป
ตามกฎธรรมชาตินั้น มันพลอยมาเบียดเบียนจิตใจของเราดวย เพราะอะไร 
เพราะเรายื่นแหยใจของเราเขาไปใตอิทธิพลความผันผวนปรวนแปรของธรรม
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ชาตินั้นดวย ดังนั้น เมื่อส่ิงเหลานั้นปรวนแปรไปอยางไร ใจของเราก็พลอย
ปรวนแปรไปอยางนั้นดวย เมื่อมันมีอันเปนไป ใจของเราก็ถูกบีบคั้นไมสบาย

แตพอเรารูเทาทันถึงธรรมดาแลว กฎธรรมชาติก็เปนกฎธรรมชาติ ส่ิง
ทั้งหลายที่เปนธรรมชาติ ก็เปนไปตามกฎธรรมชาติ ทํ าไมเราจะตองเอาใจ
ของเราไปใหกฎธรรมชาติบีบคั้นดวย เราก็วางใจของเราได ความทุกขที่มีใน
ธรรมชาติ ก็เปนของธรรมชาติไป ใจของเราไมตองเปนทุกขไปดวย

ตอนนี้แหละ ที่ทานเรียกวามีจิตใจเปนอิสระ จนกระทั่งวา แมแตทุกขที่
มีในกฎของธรรมชาติ ก็ไมสามารถมาเบียดเบียนบีบคั้นใจเราได เปนอิสร-
ภาพแทจริง ที่ทานเรียกวา วิมุตติ

เมือ่พัฒนามาถึงขั้นนี้ เราก็จะแยกไดระหวางการปฏิบัติตอส่ิงทั้งหลาย
ภายนอก กับการเปนอยูของชีวิตจิตใจภายในของเรา

กลาวคอื สํ าหรบัส่ิงทัง้หลายภายนอก กย็กใหเปนภาระของปญญา ทีจ่ะ
ศกึษาและกระท ําไปใหทนักนัถงึกนักบักระบวนการแหงเหตปุจจยัของธรรมชาติ
ใหไดผลดีทีสุ่ด สวนภายในจติใจกค็งอยูเปนอสิระ พรอมดวยความสขุ

ความสุขจากความเปนอิสระถึงวิมุตติ ที่มีปญญารูเทาทันพรอมอยูนี้ 
เปนความสุขที่สํ าคัญ

พอถงึสุขขั้นนี้แลว เราก็ไมตองไปพึ่งอาศัยส่ิงอื่นอีกตอไป ไมวาจะเปน
รูปธรรมหรือนามธรรม มันจะกลายเปนความสุขที่เต็มอยูในใจของเราเลย 
และเปนสุขที่มีประจํ าอยูตลอดทุกเวลา เปนปจจุบัน…



ผนวก ๒

องคประกอบหลัก
ในการประเมินสุขภาพแนวพุทธ๑

ขอตกลงเพื่อความเขาใจเบื้องตน
๑. ไตรสิกขา เปนกระบวนการพัฒนาคน / ภาวนา ๔ เปนการวัดผล
๒. ภาวนา ๔ ทีแ่ยกเปนขอๆ โดยแตละขอมีองคประกอบหลัก และองค

ประกอบยอยออกไปนั้น  มุงเพือ่ความสะดวกในการวัดผล จะได
ตรวจดใูหละเอียดใหชัดวามีกี่แง กี่ดาน และครบถวนหรือไม เทานั้น 
สวนการใหนํ้ าหนักก็แลวแตวัตถุประสงคในการวัดวาตองการเนนที่
กลุมไหน หรือตองการเนนดานใดเปนพิเศษ

๓. ในความเปนจริง องคประกอบหลักทั้ง ๔ จะทํ างานสัมพันธกัน  
อาศยักนั และสงผลตอกัน ไมสามารถแยกขาดจากกันได

๔. ทัศนคติที่ถูกตองตอทุกองคประกอบ คือ ไมยึดติด แตต้ังมั่น และ
ใหเปนไปเพือ่เกือ้กลูตอชวีติทีดี่งาม เพือ่การพฒันาสรางสรรคตนเอง
สังคม และสิ่งแวดลอม

                                                                                
๑ แผนภาพในภาคผนวกนี้ จัดทํ าโดย พระครรชิต คุณวโร ตามแนวคิด และรายละเอียด 
ที่พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดอธิบายไวเม่ือวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๖
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กายภาวนา

สิ่งแวดลอม เห็นคุณคา ดูแลรักษา ซาบซึ้ง
มีความสุขในการไดอยูกับธรรมชาติ

อยูใกลชิด ประสานสอดคลอง 
ไมเบียดเบียนธรรมชาติ

มีทัศนคติทีดีตอธรรมชาติ 
อยากรักษาไวใหอนุชนรุนหลัง

การใชอินทรีย๔

ใช (ตา หู เปนตน) อยางมีสติ 
มุงใหไดความรู และคุณคาท่ีดีงาม
ไมเห็นแกสนุกสนานบันเทิง 

ลุมหลงมัวเมา เอาแตความเพลิดเพลิน
รูจักเลือกเฟน

ปจจัย ๔ อุปกรณ และเทคโนโลยี
(การเสพ บริโภค ใชสอย)

เสพ บริโภค ใชสอย อยางเปนปจจัย
เพ่ือการพัฒนา และสรางสรรค๓

 เสพบริโภคใชสอยอยางไมลุมหลงมัวเมา 
ไมติดอยูในคุณคาเทียม๑

เสพ บริโภค ใชสอยดวยปญญา
เพ่ือคุณคาแท๒ 

สุขภาพรางกาย การดูแล เอาใจใสสุขภาพรางกาย
 ความสะอาด

  ทัศนคติตอการมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  
เพ่ือเปนเครื่องเก้ือหนุนชีวิตที่ดีงาม๕

สุขภาพท่ัวไป ความแข็งแรง 
ความสามารถในการทํางาน

๑ ไมลุมหลงมัวเมา ไมติดอยูในคุณคาเทียม /
  ไมใชเพียงเพ่ือเสพ ปรนเปรอ สนุกสนาน มัวเมา ไมตองทํ าอะไร
๒ ใชดวยปญญาเพ่ือคุณคาท่ีแทใหเกิดความพอดี /
  รูจักเลือกใชอยางรูคุณคา เกิดคุณคา พอเหมาะ ดูแลรักษา
๓ ใชอยางเปนปจจัยเพ่ือการพัฒนาและสรางสรรค /
  ใชเพ่ือแสวงหาและพัฒนาความรูความสามารถในการสรางสรรค /
  ทัศนคติตอปจจัย 4 อุปกรณ และเทคโนโลยี เปนปจจัยเพ่ือการพัฒนา
๔ เนนท่ี ตา หู (และลิ้น) เปนสํ าคัญ เพราะมีบทบาทในชีวิตมาก
๕ ทัศนคติตอการมีสุขภาพรางกายแข็งแรง: เพ่ือเปนเครื่องเก้ือหนุนชีวิตที่ดีงาม (พรหมจริยานุคคหายะ)
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๑ ปฏิสัมพันธแยกตามกลุมบุคคล
 ครอบครัว ญาติมิตร และบุคคลใกลชิด
 บุคคลในสถานศึกษา ท่ีทํ างาน ลูกคา
 เพ่ือนมนุษย ตางชาติ ตางศาสนา และสัตวรวมโลก

๒ ดานทัศนคติ คือเห็นความสํ าคัญในส่ิงน้ี
๓ เชิงปฏิบัติการ คือ ปฏิบัติตาม และจัดใหดียิ่งข้ึน

ศีลภาวนา

ปฏิสัมพันธ๑

ไมเบยีดเบียน กอความเดือดรอนตอผูอื่น
รูจกัสงเคราะห เกือ้หนุน เอาใจใส 
ทาํใหเกิดไมตรี และความสามัคคี

รูจกัสื่อสาร เพ่ือชักจูง และชักนําในการพัฒนา 
และสรางสรรคยิ่งขึ้นไป

อาชีพ

สจุริต สรางสรรค ดงีาม เกือ้กลู แกไขปญหา 
พัฒนาตนเอง สงัคม สิง่แวดลอม

ทัศนคติตออาชีพ เปนเคร่ืองมือฝกฝนพัฒนาตนเอง
ใชแกไขปญหา พัฒนาสังคม สิง่แวดลอม

เพ่ือไดผลตอบแทนเปนปจจัยยังชีพ

รูจกัใชวินัยในการดํารงชีวิต๓
จดัวตัถุสิ่งของ
จดัแบงเวลา

จดัสภาพแวดลอม
การจดัระเบียบในการอยูรวมกัน

ความเคารพ รักษากฏเกณฑ กตกิา 
สกิขาบท ระเบียบ จรรยาบรรณ กฎหมาย๒

วินัย

การใช
- เลีย้งตนและคนที่เกี่ยวของใหเปนสุข
- สงเคราะห เผื่อแผแบงปน
- ทาํสิ่งที่ดีงาม เปนบุญ

ทรัพยสิน
คุณคาทางจิตปญญา
- ไมลุมหลงมัวเมา รูเทาทัน เปนอิสระ
- ใชพัฒนาจิตปญญายิ่งๆ ขึ้นไป

การเกบ็ออมเปนทุน

ไมเบยีดเบียนผูอื่น ไมกอความเสือ่มเสยีแกสังคม 
ไมทุจริตผิดกฎหมาย
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มีฉันทะ เพียรพยายาม บากบั่น อดทน (ต้ังรับ/เดินหนา)
รับผิดชอบ เขมแข็ง มีกํ าลังใจ เด็ดเด่ียว

มีสติคุมไมใหเล่ือนลอย ไมเถลไถล คุมใหอยูในทาง
ไมถลํ าไปในทางเสื่อม ไมท้ิงโอกาสที่จะสรางสรรค

มีสมาธิ สงบ ตั้งม่ัน ไมวอกแวกหวั่นไหว
ใสกระจาง ราบเรียบ มีพลัง นุมนวลควรแกงาน

ทาทีตอความสุข

ราเริง เบิกบาน สดช่ืน แจมใส อ่ิมใจ
ผอนคลาย ต้ังม่ัน โปรงโลง ไรพรมแดน

จิตตภาวนา สมรรถภาพ

สุขภาพจิต

คุณภาพ

ศรัทธา - ความเช่ือท่ีประกอบดวยปญญา๑ ;
เช่ือม่ันในการทํ าคุณความดี๒

พรหมวิหาร ๔
ความเคารพ ออนนอม สุภาพ ออนโยน

กตัญูกตเวที
จิตใจกวางขวาง เสียสละ โอบออมอารี

หิริโอตตัปปะ

ระดับความสุข

ไมเอาทุกขทับถมตน
ไมละทิ้งสุขท่ีชอบธรรม

ไมสยบมัวเมาในความสุขแมท่ีประณีต
พัฒนาความสุขท่ีประณีต

และสูงยิ่งๆ ข้ึนไป

สุขจากการไดและ เสพวัตถุ
สุขจากธรรมชาติ

สุขจากจิตใจเปนบุญกุศล
สุขจากจิตที่สงบเปนสมาธิจนถึงระดับฌาน
สุขจากการมีปญญารูเทาทันตามเปนจริง

และมีจิตใจเปนอิสระ

สุขจากการไดทํ าส่ิงสรางสรรค

๑ คุณภาพของความเชื่อ - ยิ่งมีความรูความเขาใจในสิ่งท่ีเช่ือตรงตามความเปนจริงตามเหตุปจจัยเทาไร
  ยิ่งเปนความเช่ือท่ีมีคุณภาพเทาน้ัน
๒ ส่ิงท่ีเช่ือ
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๑ ขอมูลขาวสาร หรอืความรูท่ีไดสดับ รบัฟง ถายทอดมา เชน จากบคุคล หนงัสือ และส่ืออ่ืนๆ
  เปนข้ันของการรูโดยการส่ือสาร และคิดตามสมมติบัญญัติท่ีต้ังกันข้ึนมา

ปญญาภาวนา

การปฏิบัติตอความรู

การมี/ทรงความรู 
(เชนรูวิชาชีพการงานที่เปนหนาท่ีของตน)

การแสวงหาความรูเพ่ิมเติม

การใชความรู (การเอาความรูน้ันมาใชได)
คิดเปน - แกปญหาเปน - ดับทุกขเปน

ระดับความรู

สุตะ๑ (รูขอมูลขาวสาร - รูอาการปรากฏอยางผิวเผิน 
หรือรูอะไร) : ความรูท่ีเกี่ยวของตองใชในการดําเนินชีวิต
และกิจการงานทั้งหลาย

ทิฏฐ ิ(รูหยั่ง - หยั่งเขาไปในความจริง หรือรูอยางไร) :
ความรูเขาใจท่ีหยั่งลงไปในความเปนจริงของส่ิงท้ังหลาย
ดวยทาทีของการมองตามเหตุปจจัย

ญาณทัสสนะ (รูแจง - รูอยางถงึความจริง) : 
ความรูเขาใจความจริงของส่ิงท้ังหลายที่สงผลทําใหจิตใจ
หลุดพนเปนอิสระ
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